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ato que renova a permissão outorgada à Fundação Cearen de serviços públicos s~am precedidas de relatório de im
se de Pesquisa e CuIturapara explorar serviço de radiodi pacto econômico-social. Seno Álvaro Dias .. 342 
fusão sonora em freqüência modulada na cidade de Forta- Parecer n° 408 de 2002, da Comissão de Assun
leza, Estado do Ceará. Seno Lúcio Alcântara .. 254 tos Econômicos sobre o Projeto de Lei do Senado n° 34, 

Parecer n° 400, de 2002, da Comissão de Educa de 2000, de autoria do Senador Osmar Dias, que altera a 
ção, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n° 69, de Lei n° 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, que dispõe so
2002 (n° 1.130/200 I, na Câmara dos Deputados), que bre o regime de concessão e prestação de serviços públi
aprova o ato que autoriza a Obras Sociais e Culturais da "os previsto no art. 175 da Constituição Federal, e dá 
Paróquia de Itajai a executar serviço de radiodifusão co outras providências, determinando que todas as conces
munitária na cidade de Itajai, Estado de Santa Catarina. sões de serviços públicos sejam precedidas de relatório 
Seno Geraldo AlthofL .. 256 de impacto econômico-social. Seno Roberto Satumino .... 344 

Parecer n° 401, de 2002, da Comissão de Educação, Parecer n° 409 de 2002, da Comissão de Consti
sobre o Projeto de Decreto Legislativo nO 72, de 2002 (n° tuição, Justiça sobre o Projeto de Lei do Senado n° 212, 
1.194/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato de 1999, de autoria do Senador Geraldo Cândido, que 
que autoriza a Sociedade dos Ecologistas de Tarnbaú a exe dispõe sobre a comercialização de substitutivos do leite 
cutar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de matemo e artigos de puericultura correlacionados e dá 
Tarnbaú, Estado de São Paulo. Sen. Chico Sartori . 257 outras providências. Seno Maria do Carmo Alves .. 348 

Parecer nO 402, de 2002, da Comissão de Educação, Parecer nO 410, de 2002, da Comissão de Assun
sobre o Projeto de Decreto Legislativo n° 73, de 2002 tos Sociais sobre o Projeto de Lei do Senado n° 212, de 
(nO 1.196/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o 1999, de autoria do Senador Geraldo Cândido, que dis
ato que autoriza a Associação Comunitária e Cultural Nas põe sobre a comercialização de substitutivos do leite 
cente do Vale de Alfredo Wagner a executar serviço de ra matemo e artigos de puericultura correlacionados e dá 
diodifusão comunitária na cidade de Alfredo Wagner, Esta- outras providências. Seno Geraldo Althoff . 348 

do de Santa Catarina. Sen. Geraldo Althoff .. 258 Parecer nO 411, de 2002, da Comissão de Consti-
Parecer nO 403, de 2002, da Comissão de Educa tuição, Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei do 

ção, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n° 80, de Senado n° 471, de 1999, de autoria do Senador Alvaro 

2002 (n° 1.043/200 I, na Câmara dos Deputados), que Dias, que altera a Lei n° 8.934, de 18 de novembro de 
aprova o ato que autoriza a Associação e Movimento 1994, que dispõe sobre o Registro Público de Empresas 
Comunitário Rádio Paz no Valle FM a executar serviço Mercantis e Atividades Afins e dá outras providências, e 
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a Lei n° 6.015, de 31 de dezembro de 1973, que dispõe sonora em freqüência modulada na cidade de Arapon
sobre os Registros Públicos e dá outras providências, gas, Estado do Paraná. Seno Alvaro Dias .. 516 
passando a exigir firma reconhecida nos atos levados a Parecer nO 420, de 2002, da Comissão de Educa-
arquivamento e prova de identidade dos sócios das em- ção, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n° 15, de 
presas mercan~is e civis. Seno Lúcio Alcântara 366 2002 (n° 1.147/2001, na Câmara dos Deputados), que 

Parecer n° 412, de 2002, da Comissão de Assun- aprova o ato que outorga concessão à Fundação Cultural 
tos Sociais, sobre o Projeto de Lei do Senado n° 181, de Norte-Paranaense para executar serviço de radiodifusão 
2001, de autoria do Senador Romeu Tuma, que dispõe sonora de sons e imagens na cidade de Arapongas, Esta-
sobre o direito do portador de deficiência visual ai: m-_-----do-do-Paraná. Seno Alvaro Dias . 519 
gressar e permanecer em ambientes de uso coletivo Parecer n° 421, de 2002, da comissão de Consti
acompanhado de cão-guia. Seno Geraldo Althoff............. 371 tuição, Justiça e Cidadania, que dá redação final ao 

Parecer n° 413, de 2002, da Comissão de Fiscalização Substitutivo à Proposta de Emenda à Constituição n029, 
e Controle, sobre o Aviso n° 204, de 2001 (n° 6.336/2002, na de 2002, a qual cria os Tribunais Regionais Federais da 
origem), do Tnbunal de Contas da União, encaminhando 00- 6" e 7" Regiões, procedendo às exclusões das expressões 
pia da Decisão nO 320, de 2001, bem como dos respectivos destacadas e rejeitadas pelo Plenário .. 
Relatório e Voto que a fundamentam, sobre auditoria realiza- Pareceres nOs 422 e 423, de 2002, da Comissão 
da na Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia _ de Assuntos Sociais, sobre o Projeto de Lei do Senado 
SUDAM e Superintendência de Desenvolvimento do Nor- nO 68, de 2000, de autoria da Senadora Marina Silva, 
deste - SUDENE (extintas), com o objetivo de aferir os re- que dispõe sobre a concessão do beneficio de seguro-de
suJtados alcançados pelos sistemas de incentivos fiscais, Fun- semprego ao trabalhador extrativista vegetal durante o 
do de Investimento do Nordeste - FINOR e Fundo de Inves- período em que estiver impedido de exercer sua ativida
tirnento da Amazônia - FINAM (TC 011.707/2000-8). Seno de e dá outras providências, e sobre as emendas ofereci-
Antônio Carlos Júnior.......................................................... 346 das perante a Comissão em turno suplementar (Trami-

Parecer n° 414, de 2002, da Comissão de Assun- tando em conjunto com o Projeto de Lei do Senado n° 5, 
tos Sociais, sobre as Emendas nOs I a 4, de Plenário, ao de 2000, nos termos do Requerimento n° 173, de 2000). 
Substitutivo ao Projeto de Lei do Senado n° 449, de Seno Tião Viana .. 59~ 

1999, de autoria do Senador Lúcio Alcântara, que altera Parecer n° 424, de 2002, da Comissão de Consti
o art. 43 da Lei n° 8.080, de 19 de setembro de 1990 tuição, Justiça e Cidadania, sobre a Proposta de Emenda 
(Lei Orgânica da Saúde), possibilitando aos hospitais à Constituição n° 18, de 2002 (n° 407/2001, na Câmara 
universitários captar recursos provenientes de intema- dos Deputados), de iniciativa do Presidente da Repúbli
ções hospitalares. Seno Geraldo Althoff 378 ca, que :It~a os arts. 100 e 156 'da Constituição Federal 

Parecer n° 415, de 2002, da Comissão de Educa- e o art. I o Ato das Disposições Constitucionais Tran
sitórias, e acrescenta os artigos 84, 85, 86, 87 e 88 ao 

ção, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n° 154, de Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. (Pror
2002 (nO 1.412/2001, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga concessão à R.B. _ Rádio e roga a vigência da CPMF). Seno Bernardo Cabral .. 604 

Parecer n° 425, de 2002, da Comissão de ConstiTelevisão LIda., para explorar serviço de radiodifusão 
I' tuição, Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei do 

sonora em onda média na cidade de Linhares, Estado do Senado nO 141, de 1999, de autoria do Senador Pedro 
Espírito Santo. Seno Ricardo Santos 382 Simon, que acrescenta um inciso XI ao art. 649 da Lei 

Parecer nO 416, de 2002, da Comissão de Educa- n° 5.869/73 _ CPC, dispondo sobre a impenhorabilidade 
ção, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n° 189, de das máquinas, equipamentos e implementos agricolas. 
2002 (n° 1.659/2002, na Câmara dos Deputados), que Seno José Fogaça. . 656 
aprova o ato que autoriza a Associação de Rádio Comu- Parecer n° 426, de 2002, da Comissão de Constitui
nitária. de Vitória do Jari a executar serviço de radiodi- ção, Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei do Senado 
fusão comunitária na cidade de Vitória do Jari, Estado· n° 439, de 1999, de autoria do Senador Lúcio Alcântara, 
do Amapá. Seno Gilvam Borges 384 que dispõe sobre a proteção e defesa do usuário dos servi-

Parecer n° 417, de 2002, da Comissão de Educação, ços públicos prestados pelas administrações diretas, indire
sobre o Projeto de Lei da Câmara n° 27, de 2002 (n° tas e delegada da União. Seno Romero Jucá.. . 661 
1.43211999, na Casa de origem), que institui o 12 de agosto Parecer nO 427, de 2002, da Comissão de Consti
como Dia Nacional da Juventude. Seno Ricardo Santos ........ 513 tuição, Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei do 

Parecer n° 418, de 2002, da Comissão de Educa- Senado n° 520, de 1999, de autoria do Seoador Pedro 
ção, sobre o Projeto de Lei da Câmara nO 28, de 2002 Simon, que altera a competência funcional dos Juizados 
(n° 1.219/1999, na Casa de origem), que dispõe sobre a Especiais Cíveis regulada no art. 3° da Lei n° 9.099, de 
criação do Dia Nacional do Consumidor. Seno Gerson 26 de setembro de 1995, que dispõe sobre os Juizados 
Camata 513 Cíveis e Criminais, e dá outras providências. Seno José 

Parecer n° 419, de 2002, da Comissão de Educa- Fogaça ; . 668 
ção, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n° 14, de Parecer n° 428, de 2002, da Comissão de Consti
2002 (0° 1.146/2001, na Câmara dos Deputados), que tuição, Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei do 
aprova o ato que outorga permissão à Fundação Cultural Senado n° 139, de 2000, de autoria do Senador Pedro 
Norte-Paranaense para executar serviço de radiodifusão Simon, que altera a redação dos §§ 7° e 8° do artigo 54 
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da Lei nO 8.884, de 11 de junho de 1994, que transfonna 
o Conselho Administrativo de Defesa Econômica 
CADE, em Autarquia, dispõe sobre a prevenção e re
pressão a infrações contra a ordem econômica e dá ou
tras providências. Seno Lúcio Alcântara . 

Parecer nO 429, de 2002, da Comissão de Consti 
tuição, Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei do 
Senado nO 61, de 2002, de autoria do Senador Osmar 
Dias, que altera a Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, 
para re,yustar os valores estimados de contratação pela 
Administração Pública. Seno Romeu Tuma . 

Parecer nO 430, de 2002, da Comissão Diretora que 
apresenta a redação final do Projeto de Resolução n° 24, de 
2002, que autoriza a União a contratar operação de crédito 
externo, no valor total de US$14,460,OOO.00 (eatoue milhões 
quatrocentos e sessenta mil dólares norte-americanos), entre 
a República Federativa do Brasil e o Banco Internacional 
para a Reconstrução e o Desenvolvimento (BIRD) . 

Parecer nO 431, de 2002, da Comissão Diretora 
que apresenta a redação final do Projeto de Resolução nO 
25, de 2002, que autoriza a União a contratar operação 
de crédito externo, no valor total de US$167,054,000.00 
(sento e sessenta e sete milhões cinqüenta e quatro mil 
dólare~ norte-americanos), de principal, com o HSBC 
Bank PLC e o Crédit Commercial de France, destinada 
ao f1nilOciamento se equipamentos para o projeto "Mo
dernização da Frota da Força Aérea Brasileira" . 

Parecer n° 432, de 2002, da Comissão de Relações 
Exteriores e Detesa Nacional, sobre o Requerimento n° 175, 
de 2002, de autoria do Senador Eduardo Suplicy e ou
tros senadores, que requer sejam enviados votos de con
gratulações ao Dr. José Alexandre Xanana Gusmão,' 
pela sua vitória na eleição para Presidente do Timor 
Leste, que se tomará o mais novo país do mundo, em 20 
de maio de 2002. Seno Tião Viana . 

Parecer nO 433, de 2002, da Comissão de Rela
ções Exteriores e Defesa Nacional, sobre o Requerimen
to n° 176, de 2002, de autoria do Senador Geraldo Cân
dido e outros senadores, que requer seja enviado ao Ti
mor Leste, voto de congratulações pela eleição do Exce
lentíssimo Senhor Xanana Gusmão, para Presidente do 

- País, no dia 14 de abril de 2002. Seno Tião Viana . 
Parecer n° 434, de 2002, da Comissão de Assuntos 

Sociais, sobre a Mensagem n° 1i O, de 2002, (nO 24712002, 
na origem), que submete à apreciação do Senado Federal o 
nome do Senhor Ricardo Oliva para ser reconduzido ao car
go de Diretor da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 
com mandato de três anos. Seno Ricardo Santos .. 

Parecer n° 435, de 2002, da Comissão de Assilntos 
Sociais, sobre a Mensagem n° 111, de 2002 (n° 24812002, 
na origem), que submete à apreciação do Senado Federal o 
nome do Senhor Cláudio Maierovitch Pessanha Henriques 
para exercer o cargo de Diretor da Agência Nacional de Vi
gilância Sanitária, com mandato de três anos, na vaga do 
Senhor Luiz Felipe Moreira Lima Seno Ricardo Santos .......
 

PARTIDOS POLÍTICOS 

Discorda da idéia de que haja demagogia somen
te da parte do Governo Federal e cita exemplos de tal 
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posicionamento por integrantes do PT. Aparte ao Sena
dor Geraldo Cândido. Seno Chico Sartori . 16 

PESQUISA 

671 Análise do Dieese a respeito dos dados levanta
dos pelo IBGE referentes às taxas de desemprego e dis
tribuição de renda no Estado do Paraná. Seno Osmar 
Dias . 20 

674 

Análise sobre o estudo realizado pelo Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada  IPEA, intitulado "Pelo 
fim das décadas perdidas: Educação e Desenvolvimento 
Sustentado no Brasil", a respeito da participação da es
colaridade no processo de exclusão social e de concen
tração de renda no País. Seno Mozarildo Cavalcanti . 273 

POLÍTICA 

Comunicado da filiação de S. Ex", ontem, ao Par
tido dos Trabalhadores. Seno Roberto Satumino .. 

Considerações sobre as realizações do Governador 
José Reinaldo Tavares, do Estado do Maranhão. Seno 
Francisco Escórcio . 

17 

783 

845 

Regozijo pela posse do Presidente da República 
do Timor Leste, Xanana Gusmão. Saudação ao ex-Pre
sidente dos Estados Unidos da América, Jimmy Carter, 
pela visita a Cuba. Seno EduardoSuplicy . 

Preocupação com o papel do Brasil no plano in
ternacional diante da evolução da política externa nor
te-americana, caracterizada pelo unilateralismo e prote
cionismo comercial, confonne interpretação do Embai
xador Rubens Barbosa, disponível no síte. Seno Paulo 
Hartung . 

Considerações sobre as disfunções na distnbuição de 
poder entre os entes da Federação e a conseqüente falta de 
coerência nas políticas públicas. Seno Mozarildo Cavalcanti . 

496 

523 

848 

POSSE 

Pronunciamento de posse no Senado Federal. Seno 
Adir Gentil .. 532 

846 

857 

PROCESSO ELEITORAL 

Registro da realização, hoje pela manhã, de Au
diência Pública da Subcomissão da Moradia da Comis
são de Assuntos Sociais, com o pré-candidato à Presi
dência da República Ciro Gomes. Seno Mauro Miranda .. 

Satisfação pela iminência da eleição do Conselho 
de Comunicação Social, resultado do empenho das Me
sas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Seno 
Ramez Tebet . 

390 

579 
Importância da propaganda eleitoral e IXJlítico-parti

dária para o aperfeiçoamento da democracia Sen. Mozarildo 
Cavalcanti . 861 

859 PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Discutindo o Projeto de Decreto Legislativo nO 189, 
de 2002 (n° 1.659/2002, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que autoriza a Associação Rádio Comuni
tária de Vitória do Jari a executar serviço de radiodifu
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são comunitária na cidade de Vitória do Jari, Estado do 
Amapá. Seno Gilvam Borges ' 

PROJETO DE LEI 

-Justificativas à apresentação de projeto de lei que 
proíbe a inclusão dos nomes de usuários das empresas 
éoncessionárias de serviços públicos nos cadastros de 
devedores inadimplentes. Seno Chico Sartori . 

Discutindo o Substitutivo do Senado ao Projeto 
de Lei da Câmara n° 4, de 2001 (n° 3.049/2000, na Casa 
de origem), que dispõe sobre a concessão do benefício 
do Seguro-Desemprego a pescadores ártesanais durante 
os períodos de defeso. Seno Heloisa Helena .. 

Discutindo o Substitutivo do Senado ao Projeto 
de Lei da Câmara n° 4, de 2001 (n° 3.049/2000, na Casa 
de origem), que dispõe sobre a concessão do benefício 
do Seguro-Desemprego a pescadores artesanais durante 
os períodos de defeso. Seno Waldeck Omelas . 

Discutindo o Substitutivo do Senado ao Projeto 
de Lei da Câmara n° 4, de 2001 (n° 3.049/2000, na Casa 
de origem), que dispõe sobre a concessão do benefício 
do Seguro-Desemprego a pescadores artesanais durante 
os períodos de defeso. Seno Marluce Dias .. 

Discutindo o Projeto de Lei do Senado nO 107, de 
2002, de iniciativa da Comissão Mista de Segurança Pú
blica, que altera a Parte Geral e os arts. 157, § 2°, I, 158, 
329 e 334 do Decreto-Lei n° 2.848, de 7 de dezembro de 
1940 - Código Penal - e dá outras providências. Altera 
o art. 85 da Lei n° 9.099, de 1995, que "dispõe sobre os 
Juizados Especiais Cíveis e Criminais e dá outras provi
dências". Seno Emilia Fernandes . 

Aprovação do Projeto de Lei da Câmara n° 149, 
de 2001, que institui o Dia Nacional de Saúde Bucal, 
importante iniciativa para a conscientização da popula
ção brasileira. Seno Maria do Carmo Alves . 

Felicitações ao Presidente do STF pela aprovação de 
projeto de lei que cria a 1V Justiça. Sen. Francisco Esc6rcio 

Projeto de Lei do Senado nO 135, de 2002, que al
tera a Lei n° 7.716, de 5 de janeiro de 1989, para incluir, 
entre os crimes nela previstos, a resultante discrimina
ção contra o idoso. Seno Lauro Campos . 

Justificativas a projeto de lei de autoria de S. Ex' 
que institui a disciplina noções de cidadania no curncu
lo dos ensinos fundamental e médio. Seno Chico Sartori . 

Justificativa à apresentação de projeto de lei que 
viabilizará recursos para o Fundo de Estabilidade do Se
guro Rural. Seno Casildo Maldaner . 

Projeto de Lei do Senado nO 136, de 2002, de au
toria do Senador Chico Sartori, que inclui a disciplina 
Noções de Cidadania no currículo do ensino fundamen
taI e do ensino médio. Seno Carlos Wilson .. 

Projeto de Lei do Senado n° 137, de 2002, que re
voga o caput do art. 83 da Lei n° 9.430, de 27 de dezem
bro de 1996, que trata da representação fiscal relativa a 
crimes contra a ordem tributária. Seno Carlos Bezerra ..... 

Projeto de Lei do Senado n° 138, de 2002 - Com
plementar' que autoriza o Poder Executivo a instituir, 
para efeitos ádministrativos, a região do complexo 
geo-econômico e social denominada Corredor Cen
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tro-Norte de Desenvolvimento, visando à redução das 
720 desigualdades regionais, por meio de seu desenvolvi

mento, nos termos do art. 43 da Constituição Federal, e 
dá outras providências. Seno Francisco Esc6rcio .. 620 

Projeto de Lei do Senado n° 139, de 2002, que 
altera a Lei n° 9.636, de 15 de maio de 1998, a fim de 
dispor sobre a situação de escrituras públicas antigas, 

10 outorgadas a adquirentes de imóveis conceituados como 
terrenos de marinha e seus acrescidos, bem ainda de 
imóveis construídos sobre acrescidos de marinha, nas 
condições que especifica. Seno Ricardo Santos . 622 

Projeto de Lei do Senado nb 140, de 2002, que altera 
25 as Leis nOs 9.249 e n° 9.250, ambas de 26 de dezembro de 

1995, que dispõem sobre o ímposto de renda das pessoas 
jurídicas e fisicas, respectivamente. Seno Casildo Maldaner .. 625 

Projeto de Lei do Senado nO 141, de 2002, que altera 
dispositivos da Lei n° 8.245, de 18 de outubro de 1991, para 

25 delimitar o prazo de vigência da fiança locatícia. Sen. Carlos 
Bezerra . 678 

Projeto de Lei n° lI, de '1002-CN, que abre aos 
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União cré
dito suplementar no valor gloOO} de R$20.571.084,00 

28 (vinte milhões, quinhentos e setenta e um mil, quinhentos 
e oitenta e quatro reais), em favor de diversos Órgãos do 
Poder Judiciário e do Ministério Público da União, para 
reforço de dotações constantes do orçamento vigente. 
Estabelecimento de calendário para tramitação da matéria 
e remessa a Comissão Mista de Planos, Orçamentos Pú
blicos e Fiscalização. Seno Carlos Bezerra . 679 

29 
Projeto de Lei n° 12, de 2002-CN, que abre ao 

Orçamento Fiscal da União crédito especial no valor 
global de R$3,474.618, 00 (três milhões, quatrocentos e 
setenta e quatro mil, seiscentos e dezoito reais), em f!l

41 
vor do Tribunal de Contas da União, da Justiça Eleitoral 
e da Justiça do Trabalho, para os fins que especifica. 

91 
Estabelecimento de calendário para tramitação da maté
ria e remessa a Comissão Mista de Planos, Orçamentos 
Públicos e Fiscalização. Sen.' Carlos Patrocínio . 702 

Discutindo o Projeto de Lei da Câmara n° 112, de 

388 
2001 (n° 113/99, na Casa de origem), que concede anis
tia a dirigentes ou representantes sindicais e trabalhado / 

res punidos por participação em movimento reivindica
tório. Seno Eduardo Dutra . 718 

499 Justificativa à apresentação do Projeto de Lei do Se
nado n° 142, de 2002, que adota a Baleia Franca como 

533 
"Símbolo Nacional do Ecoturísmo". Sen. Casildo Maldaner 

Projeto de Lei do Senado n° 142, de 2002, que 
778 

adota a Baleia Franca como "Símbolo Nacional do Eco-
turismo". Seno Casildo Maldaner .. 787 

535 PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Proposta de Emenda à Constituição n° 29, de 
200 I, que cria os Tribunais Regionais Federais da 6" e 

617 7' Região. Leitura do Oficio n° 123, de 2002, do Gover
nador do Estado do Pará. Seno Arlindo Porto . 33 

Proposta de Emenda à Constituição n° 32, de 
200 I, que altera o inciso 11 do art. 37 da Constituição 
Federal para permitir o desenvolvimento funcional de 
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ocupante de cargo efetivo ou emprego permanente, me
diante processo seletivo. Seno Sebastião Rocha . 

Discutindo a Proposta de Emenda à Constituição 
n° 5, de 2002 (nO 203/95, na Câmara dos Deputados), 
que dá nova redação ao parágrafo 1° do artigo 222 da 
Constituição Federal, suprimindo-se o parágrafo 2° do 
referido artigo, que trata da propriedade de empresas 
jornalísticas e de radiodifusão sonora e de sons e ima
gens. Seno José Fogaça . 

Proposta de Emenda à Constituição n° 4, de 2002, 
que dá nova redação ao parágrafo 1° do art. 17 da Cons
tituição Federal. Seno Bernardo Cabra!... . 

Proposta de Emenda à Constituição n° 48, de 
200 I, que altera o caput do artigo 27 da Constituição 
Federal. (representação nas Assembléias Legislativas). 
Seno Bernardo Cabral. . 

.Proposta de Emenda à Constituição n° 32, de 
200 I, que altera o inciso 11 do art. 37 da Constituição 
Federal para permitir o desenvolvimento funcional de 
ocupante de cargo efetivo ou emprego permanente, me
diante processo seletivo. Seno Sebastião Rocha . 

Proposta de Emenda à Constituição n° 29, de 
200 I, tendo como primeiro signatário o Senador Arlin
do Porto, que cria os Tribunais Regionais Federais da 6' 
e 7" Região. Seno Arlindo Porto . 

Discutindo a Proposta de Emenda à Constituição 
n° 32, de 200 I, tendo como primeiro signatário o Sena
dor Sebastião Rocha, que altera o inciso II do art. 37 da 
Constituição Federal para permitir o desenvolvimento 
funcional de ocupante de cargo efetivo ou emprego per
manente, mediante processo seletivo. Seno José Fogaça .. 

Discutindo a Proposta de Emenda à Constituição n° 
32, de 2001, tenoo como primeiro signatário o Senador Se
bastião Rocha, que altera o inciso a do art. 37 da Constitui
ção Federal para permitir o desenvolvimento funcional de 
ocupante de cargo efetivo ou emprego permanente, median
te processo seletivo. Seno Jefferson Péres .. 

Discutindo a Proposta de Emenda à Constituição n° 
32, de 2001, tenoo como primeiro signatário o Senador Se
bastião Rocha, que altera o inciso li do art. 37 da Constitui
ção Federal para permitir o desenvolvimento funcional, de 
ocupante de cargo efetivo ou emprego permanente, median
te processo seletivo. Seno Lindberg Cury . 

Proposta de Emenda à Constituição n° 4, de 2002, 
quedá nova redação ao parágrafo I° do art. 17 da Cons
tituição Federal. Seno Bernardo Cabra!... . 

Proposta de Emenda à Constitúição n° 48, de 
2001, tendo como primeiro signatário o Senador Bernardo 
Cabral, que altera o caput do artigo 27 da Constituição 
Federal (representação nas Assembléias Legislativas). 
Seno Bernardo Cabral.	 . 

Justificativas à apresentação de proposta de 
emenda à Constituição que reduz a idade prevista para 
imputabilidade penal aos 16 anos. Seno Íris Rezende.......
 

Apóia a PEC do referido colega que versa sobre a 
revisão da menoridade penal. Aparte ao Senador Íris 
Rezende. Seno Romeu Tuma.	 ; . 

Apóia	 a PEC do referido colega e declara seu 
votei favorável em plenário. Aparte ao discurso do Sena
dor Íris Rezende. Seno Gilberto Mestrinho . 

IX 

Proposta de Emenda à Constituição n° 25, de 
34	 2002, tendo como primeiro signatário o Senador Fran

cisco Esc6rcio, que acrescenta art. 84 ao ato das Dispo
sições Constitucionais Transitórias, para prorrogar o 
mandato dos atuais prefeitos, vice-prefeitos e vereado
res, de modo a possibilitar, a partir de 2006, eleições ge
rais e coincidência de mandatos em todos os níveis. Seno 
Carlos Wilson . 536 

35 Proposta de Emenda à Constituição N° 25, de 2002,
 
que acrescenta art. 84 ao ato das Disposições Constitucio

nais T~sit6rias, para prorrogar o mandato dos atuais pre

35	 feitos, vice-prefeitos e vereadores, de modo a possibilitar, 
a partir de 2006, eleições gerais e coincidência de manda
tos em todos os níveis. Seno Francisco Esc6rcio . 536 

Discútindo a Proposta de Emenda à Constituição 
35	 n° 5, de 2002 (n° 203/95, na Câmara dos Deputados),
 

que dá nova redação ao parágrafo 1° do artigo 222 da
 
Constituição Federal, suprimindo-se o parágrafo 2° do
 
referido artigo, que trata da propriedade de empresas
 
jornalfsticas e de radiodifusão sonora e de sons e ima

399	 gens. Seno Carlos Patrocínio .. 538 
Discutindo a Proposta de Emenda à Constituição 

n° 5, de 2002 (n° 203/95, na Câmara dos Deputados), 
que dá' nova redação ao parágrafo I ° do artigo 222 da 

473	 Constituição Federal, suprimindo-se o parágrafo 2° do 
referido artigo, que trata da propriedade de empresas 
jornalísticas e de radiodifusão sonora e de sons e ima
gens (Terceira e última sessão de discussão, em segundo 
turno). Seno Eduardo Suplicy .. 538 

Discutindo a Proposta de Emenda à Constituição 
474	 n° 5, de 2002 (n° 203/95, na Câmara dos Deputados), 

que dá nova redação ao parágrafo 1° do artigo 222 da 
Constituição Federal, suprimindo-se o parágrafo 2° do 
referido artigo, que trata da propriedade de empresas 
jornalfsticas e de radiodifusão sonora e de sons e ima
gens (Terceira e última sessão de discussão, em segundo 

475 turno). Seno Geraldo Candido .. 538 
Discutindo a Proposta de Emenda à Constituição 

"n° 5, de 2002 (n° 203/95, na Câmara dos Deputados), 
que dá nova redação ao parágrafo I ° do artigo 222 da 
Constituição Federal, suprimindo-se o parágrafo 2° do 
referido artigo, que trata da propriedade de empresas 

475	 jornalísticas e de radiodifusão sonora e de sons e ima
gens (Terceira e última sessão de discussão, em segundo 
turno). Seno Roberto Satumino .. 538 

477 Discutindo a Proposta de Emenda à Constituição 
n° 5, de 2002 (n° 203/95, na Câmara dos Deputados), 
que dá nova redação ao parágrafo 1° do artigo 222 da 
Constituição Federal, suprimindo-se o parágrafo 2° do 
referido artigo, que trata da propriedade de empresas 

477	 jornalísticas e de radiodifusão sonora e de sons e ima
gens (Terceira e última sessão de discussão, em segundo 
tumo). Seno Romeu Tuma .. 538 

7

525 Proposta de Emenda à Constituição n° 29, de 
200 I, que cria os Tribunais Regionais Federais da 6' e 

8 Região. Seno Arlindo Porto . 551 

530 Discutindo a Proposta de Emenda à Constituição 
nO 5, de 2002 (n° 203/95, na Câmara dos Deputados), 
que dá nova redação ao parágrafo 1° do artigo 222 da 

530	 Constituição Federal, suprimindo-se o parágrafo 2° do 



x 
referido artigo, que trata da propriedade de empresas 
jornalísticas e de radiodifusão sonora e de sons e ima
gens. Seno Ricardo Santos . 

Proposta de Emenda à Constituição n° 4, de 2002, 
que dá nova redação ao parágrafo I° do art. 17 da Cons
tituição Federal (Terceira e última sessão de discussão, 
em segundo turno). Seno Bernardo CabraI... . 

Proposta de Emenda à Constituição n° 48, de 
200 I, que altera o caput do artigo 27 da Constituição 
Federal (Representação nas Assembléias Legislativas) 
(Terceira e última sessão de discussão, em segundo turno). 
Seno Bernardo Cabral . 

Proposta de Emenda à Constituição n° 42, de 
2000, que dá nova redação ao art. 217 da Constituição 
Federal, para vedar a recondução dos dirigentes de enti
dades de administração do desporto por mais de um pe
rlodo consecutivo (Quinta e última sessão de discussão, 
em primeiro turno). Seno Maguito Vilela .. 

Proposta de Emenda à Constituição n° I, de 2001, 
que determina a fixação de limites para gastos com a publi
cidade de obras governamentais. Seno Roberto Satumino ..... 

Proposta de Emenda à Constituição n° 32, de 
2001, que altera o inciso 11 do art. 37 da Constituição 
Federal para permitir o desenvolvimento funcional de 
ocupante de cargo efetivo ou emprego permanente, me
diante processo seletivo (Terceira e última sessão de 
discussão em segundo turno). Seno Sebastião Rocha .......
 

Proposta de Emenda à Constituição n° 26, de 
2002, que altera o art. 228 da Constituição Federal, para 
reduzir a idade prevista para a imputabilidade penal, nas 
condições que estabelece. Seno Íris Rezende .. 

RECURSOS INTERNACIONAIS 

Satisfação diante da destinação de recursos do 
Banco Mundial ao Programa Institutos do Milênio .. 

RECURSOS NATURAIS 

.Regozijo pelo lançamento do convenlO entre o 
Ministério da Integração Nacional e a Companhia de 
Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaí
ba - CODEVASF, parte do programa Proágua Infra-Es
trutura. Seno Edison Lobão .. 

RELAÇÕES EXTERIORES 

Disparidade entre as posições emitidas pelos Srs. 
José Maria Aznar e Fernando Henrique Cardoso, no en
contro da Cúpula União Européia-América Latina. Seno 
Jefferson Péres . 

Manifestação de solidariedade ao povo do Timor 
Leste. ,Seno Jefferson Péres .. 

RELIGIÃO 

Importância da canonização ocorrida ontem, \110 

Vaticano, de madre Paulina do Coração Agonizant~ de 
Jesus, a primeira santa brasileira. Seno Ni\bor Júnior .......
 

Regozijo pela canonização da brasileira Madre 
Paulina. Seno Chico Sartori .. 

Demonstra, por meio de paralelo entre a história 
brasileira dos últimos cinqüenta anos e a atuação da 

562 CNBB no País, a importância da instituição homenagea
da na sessão. Seno Pedro Simon .. 634 

Enfatiza a importância da CNBB por meio da exIX>
sição de missões religiosas, poUticas e sociais realizadas 110 

577 passado e ainda em andamento. Seno Lúcio Alcântara . 638 
Discorre sobre o pioneirismo da CNBB quanto às 

suas origem, organização e estratégias de ação, Seno José 
Agripino . 640 

Congratula a CNBB e afinna seu caráter trans
577 cendente em relação às suas atribuições religiosas diante 

da sociedade brasileira. Seno José Alencar .. 641 
À luz do Evangelho cristão, fala sobre a verdade

ira missão da CNBB e justifica todos os seus atos. Seno 
Carlos Patrocínio . 643 

577 
Discorre sobre o compromisso da CNBB com o 

País e sobre a importância da erradicação da fome no 
mundo para o estabelecimento de um equilibrio entre as 
nações. Seno Carlos Valadares .. 645 

577 Enaltece o espírito evangelizador e o compromis
so social e humanístico da CNBB em relação à popula~ 

ção brasileira. Seno Sebastião Rocha . 648 
Esclarece que a importante e constante evangeli

zação proposta e realizada pela' CNBB acorda com as 

577 
idéias de vários autores de referência para o PT e, por 
conseqüência, com as necessidades do povo brasileiro. 
Seno Eduardo Suplicy .. 649 

Demonstra a importãncia da CNBB por meio da 

616 
sua ação histórica e transcendente à religião, direciona
da ao caráter humano do homem. Seno Ronaldo Cunha ... 652 

Enfatiza, por meio de um testemunho pessoal, a 
importância da fé na composição mais igualitária do 
mundo. Seno Ramez Tebet.. . 654 

580 
REPORTAGEM 

Matérias publicadas no jornal O Globo, subscri
tas pelo jornalista Márcio Mordra Alves, relatando o 
trabalho da prefeita de Boa Vista-RR, Sra. Teresa Jucá. 
Seno Romero Jucá .. 52 

Contestação às denúncias publicadas contra S. Exa 

50S pela revista Época, desta semana. Seno Ney Suassuna........ 490 
Análise do artigo "Criança é a mãe" de autoria do 

jornalista Gilberto Dimenstein, publicado no jornal 
Folha Popular, de Palmas-TO, edição do último dia 12 
de maio. Seno Eduardo Siqueira Campos .. 584 

Comentários sobre artigo do economista Paulo No
852 gueira Batista Júnior, intitulado "O efeito FHC', no qual 

aponta o distanciamento entre a retórica e a realidade da po
852 lftica econômica do Governo. Seno Eduardo Suplicy . 777 

REQUERIMENTO 

Requerimento n° 266, de 2002, solicitando home
nagens de pesar pelo falecimento do Sr. Edenval Caia

270 do, ocorrido em 16 de maio último. A Mesa tomará as 
devidas providências para o atendimento da solicitação. 

499 Seno Mauro Miranda .. 272 
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Requerimento n° 267, de 2002, solicitando ao 
Ministro de Estado da Justiça as infonnações que men
ciona. Seno Alvaro Dias	 . 

Requerimento n° 268, de 2002, de iniciativa da Co
missão de Assuntos Econômicos, solicitando urgência para 
o Projeto de Resolução n° 24, de 2002, advindo da aprova
ção da Mensagem n° 122, de 2002, que propõe ao Senado 
Federal seja autorizada à contratação de operação de crédito 
externo, no valor total de US$14,460,OOO.00 (quatorze mi
lhões, quatrocentos e sessenta mil dólares dos Estados Uni
dos da América), entre a República Federativa do Brasil e o 
Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento 
- BIRD, destinada ao financiamento do Programa de Aper
feiçoamento dos Instrumentos de Atuação do Banco Central 
do Brasil e da Comissão de Valores Mobiliários - PROAT 
lI. Seno Francisco Escórcio . 

Requerimento n° 269, de 2002, de iniciativa da Co
missão de Assuntos Econômicos, solicitando urgência para 
o Projeto de Resolução n° 25, de 2002, advindo da aprova
ção da Mensagem n° 131, de 2002, que propõe ao Senado 
Federal seja autorizada à contratação de operação de crédito 
externo, no valor de até US$167,054,OOO.00 (cento e ses
senta e sete milhões e cinqüenta e quatro mil dólares dos 
Estados Unidos da América), de principal, entre a Repúbli
ca Federativa do Brasil, o HSBC Bank Pie e o Crédit Com
mercial de France, destinada ao financiamento de oitenta e 
cinco por cento dos equipamentos a serem adquiridos pelo 
Comando da Aeronáutica para o projeto "Modernização da 
Frota da Força Aérea Brasileira". Seno Franéisco Escórcio ... 

Requerimento n° 270, de 2002, solicitando dis
pensa de interstício para imediata apreciação da Mensa
gem nO 129, de 2002 (n° 310/2002, na origem), que sub
mete à apreciação do Senado Federal o nome do Doutor 
Gilmar Ferreira Mendes, para exercer o'cargo de Minis
tro do	 Supremo Tribunal Federal (Parecer n° 385, de 
2(02). Seno Lúcio Alcântara	 . 

Requerimento n° 271, de 2002, solicitando dis
pensa de interstício e prévia distnbuição de avulsos do 
Parecer n° 386, de 2002, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, sobre a Mensagem n° 139, de 2002 
(nO 34112002, na origem), que submete à apreciação do 

, Senado Federal o nome do senhor Miguel Dario Ardis
sone Nunes, para exercer o cargo de Diretor de 
Infra-Estrutura Terrestre do Departamento Nacional de 
Infra-Estrutura de Transportes - DNIT, em substituição 
a Rogério'Gonzáles Alves. Seno Mauro Miranda .. 

Requerimento n° 272, de 2002, solicitando licen
ça para ausentar-se dos trabalhos da Casa, no periodo de 
21 a 30 de maio do corrente ano, quando estará subme
tendo-se a tratamento médico. Seno Geraldo A1thoff .......
 

Requerimento n° 273, de 2002, solicitando licen
ça para ausentar-se dos trabalhos da Casa, pelo prazo de 
III dias, relativo ao periodo de 31 de maio a 18 de se
tembro do corrente ano, para tratar de interesses particu
lares. Seno Geraldo Althoff	 .. 

Requerimento n° 274, de 2002, que requer, nos ter
mos regimentais, o adiamento da discussão, em segundo 
turno, da PEQ5/2002, a fun de que seja feita na Sessão d0 
dia 4 de junho vindouro. Seno Eduardo Suplicy . 

XI 

Requerimento nO 275, de 2002, que solicita, nos 
termos do art. 256, inciso I, do Regimento Interno, a re

388 tirada, em caráter definitivo, do Requerimento nO 274, 
de 2002. Seno Eduardo Suplicy .. 481 

Requerimento n° 276, de 2002, de urgência para 
o Projeto de Lei da Câmara n° 112, de 2001, que conce
de anistia a dirigentes ou representantes sindicais e tra
balhadores punidos por participação em movimento rei
vindicatório. Seno Francisco Esc6rcio .. 485 

Requerimento n° 277, de 2002, de autoria do Se
nador Francelino Pereira, solicitando homenagens de 
pesar pelo falecimento da Sra. Vera Tamm de Andrada, 
ocorrido no dia 19 do corrente, em Barbacena, Estado 
de Minas Gerais. Seno Francelino Pereira .. 486 

Requerimento n° 278, de 2002, de iniciativa dos 
468	 Lideres partidários, apresentando sugestão, em caráter 

excepcloii.al, de calendário para tramitação da Proposta 
de Emenda à Constituição n° 18, de 2002 (n° 407/2001, 
na Câmara dos Deputados), que altera os arts. 100 e 156 
da Constituição Federal e o art. '81 do Ato das Disposi
ções Constitucionais Transitórias, e acrescenta os arts. 
84, 85, 86, 87 e 88 ao Ato das Disposições Constitucio
nais Transitórias (CPMF). Seno Casildo Maldaner . 487 

Requerimento n° 279, de 2002, de iniciativa da 
Comissão de Educação, solicitando urgência para o Pro
jeto de Decreto Legislativo n° 189, de 2002, que aprova 
o ato que autoriza a Associação Rádio Comunitária de 
Vitória do Jari a executar serviço de radiodifusão comu

470 nitária na cidade de Vitória do Jari, Estado do Amapá. 
Seno Ricardo Santos .. 497 

Requerimento n° 280, de 2002, de iniciativa da 
Comissão de Educação, solicitando urgência para o Pro
jeto de Decreto Legislativo n° 154, de 2002, que aprova 
o ato que outorga concessão à R.B. - Rádio e Televisão 
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em 

472 onda média na cidade de Linhares, Estado do Espírito 
Santo. Seno Ricardo Santos . 497 

Requerimento n° 281, de 2002, de autoria do Se
oador Sebastião Rocha, solicitando a tramitação conjun
ta do Projeto de Lei do Senado n° 167, de 200 I, que dis
põe sobre o gerenciamento dos resíduos de serviços de 
saúde, com o Projeto de Lei do Senado n° 265, de 1999, 
que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, por 
versarem sobre a mesma matéria. Seno Sebastião Rocha. 522 

Requerimento n° 282, de 2002, solicitando a reti
472	 ra, em caráter definitivo, da Proposta de Emenda à 

Constituição n° 21, de 2002, que dá nova redação ao § 
6° do artigo 195 da Constituição 'Federal (Reduz o prazo 
para inicio da vigência das contribuições sociais a partir 

472	 da data da publicação da lei). Seno Geraldo Melo . 535 
Requerimento nO 283, de 2002, que solicita, nos 

termos do art. 311, item I, do Regimento Interno, prefe
rência para que os itens 6, 9 e 10, da Ordem do Dia da 
presente Sessão, sejam apreciados, respectivamente, em 

472	 1°,2° e 3° lugares. Seno Artur da Távola .. 538 
Requerimento n° 284, de 2002, que solicita, nos ter

mos do art. 311, inciso I, do Regimento Interno, preferência 
para o item 2 a fim de ser apreciado antes da matéria cons

477 tante no item I na Ordem do Dia. Sen. Bernardo Cabral ...... 551 

.. I 
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Requerimento n° 285, de 2002, que requer,nos 
termos do art. 312, inciso 11 e art. 372 do Regimento 
Interno, a votação em separado da expressão Pará, 
constante da parte final do § 11 do art. 27 do ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias,acrescentado 
pelo art. 14° da Proposta de Emenda à Constituição n° 
29, de 200 I. Seno Luiz Otávio . 

Requerimento n° 286, de 2002, que requer, nos 
termos do art. 312, inciso n, do Regimento Interno, des
taque para a votação em separado, da expressão Amapá 
constante do § 11 do art. 27 do ADCT a que se refere o 
~da Emenda n° 3-CCJ (substitutivo) a PEC n° 
29/0 I. Sen. Sebastião Rocha .. 

Requerimento n° 287, de 2002, que solicita, nos 
termos do art. 311, inciso I, do Regimento Interno, pre
ferêpCia para o item 5 a fun de ser apreciado antes da 
matéria constante do item nO 8 da Ordem do Dia. Seno 

.Antonio Carlos Valadares .. 
Requerimento nO 288, de 2002, que solicita, nos 

termos do art. 279, inciso lI, do Regimento Interno, o 
adiamento da discussão do Projeto de Decreto Legislati
vo n° 299/200 I, que aprova o texto do Segundo Proto
colo ao Acordo Geral sobre o Comércio de Serviços da 
Organização Mundial do Comércio do Comércio, para 
que a proposição seja submetida a reexame da Comissão 
de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Seno José 
Eduardo Dutra. ; . 

Requerimento nO 289, de 2002, solicitando a tra
mitação conjunta do Projeto de Lei da Câmara n° 30, de 
2002, com o Projeto de Lei do Senado nO 9, de 2002, de 
sua autoria, tendo em vista que ambos tratam de reserva 
de vagas nas creches públicas para crianças portadoras 
de deficiência. Seno Maria do Carmo Alves . 

Requerimento n° 290, de 2002, solicitando a reti
rada, em caráter defmitivo, do Requerimento nO 242, de 
2002, de sua autoria. Sen Geraldo Candido .. 

Requerimento n° 291, de 2002, solicitando ao 
Ministro de Esta -do da Educação as informações que 
menciona. Seno Eduardo Suplicy .. 

Requerimento nO 292, de 2002, solicitando à Mi
nistra de Estado da Integração Nacional as informações 
que menciona. Seno Eduardo Suplicy . 

Requerimento n° 293, de 2002, solicitando ao Se
nhor Ministro de Estado da Educação as informações 
que 'menciona. Seno Eduardo Suplicy .. 

Requerimento n° 294, de 2002, solicitando ao 
Ministro da Fazenda às informações que menciona. Seno 
Eduardo Suplicy . 

Requerimento n° 295, de 2002, solicitando dis
pensa de interstício e prévia distribuição de avulsos do 
Parecer nO 419, de 2002, da Comissão de Educação, so
bre o Projeto de Decreto Legislativo n° 14, de 2002 (n° 
1.146/200 I, na Câmara dos Deputados), que aprova o 
ato que outorga permissão à Fundação Cultural Nor
te-Paranaense, para executar serviço de radiodifusão so
nora em freqüência modulada na cidade de Arapongas, 
Estado do Paraná. Seno Álvaro Dias .. 

Requerimento n° 296, de 2002, solicitando dis
pensa de interstício e prévia distribuição de avulsos do 
Parecer n° 420, de 2002, da Comissão de Educação, so

/
/ 

bre o Projeto de Decreto Legislativo n° 15, de 2002 (n° 
1.147/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o 
ato que outorga permissão à Fundação Cultural Nor
te-Paranaense, para executar serviço de radiodifusão de 
sons e ima~ens na cidade de Arapórigas, Estado do Pa
raná. Seno Alvaro Dias .. 714 

552 
REVISTA 

Satisfação com a retomada ç!a revista Agricultura 
Tropical, editada pela Universidade Federal do Mato 
Grosso. Seno Carlos Bezerra .. 61 

553 RODOVIAS 

Abandono das estradas paraenses, em particular a 
rodovia PA-279, que liga os mUnicípios de Água Azul 
do Norte, Ourilândia do Norte, Tucumã, Xinguara e São 

569 Feliz do Xingu. Seno Ademir Andrade . 863 

"SANEAMENTO BÁSICO 

Considerações sobre a evolução do saneamento 
básico no Brasil, à luz dos resultados da Pesquisa Naci
onal de Saneamento Básico (PNSB) empreendida peJo 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - lliGE. 
Seno Mozarildo Cavalcanti .. 500 

576 SAÚDE 

, Análise da atuação dos planos privados de saúde. 
Seno Renan Calheiros ~; . 56 

\ ,Afi~a a incapacidade do sistema público de saú

~~:~~~i~:r:~.~~~.~~.~.~~~~:.~~:.~:.~~.~.~~~.~.~628 58 
. \ Exaltação da experiência de cooperativismo mé

dico \mplementado em Santa Catarina., Seno Adir Gentil. 532 
711 \ Reflex~ sobre a saúde pública no Estado do 

Paraná. Seno Alvaro Dias . 784 

SECA711 

, . fissão do Governo Federal diante da gravidade 
da eshagem prolongada que assola o Estado do Piauí. 

713 Seno Benfio Sampaio .. 396 

SENADO\ 
713 

Constrangimento com as sucessivas manifesta
ções de autoridades econômicas e de outros setores da 
vida naciodal, que têm responsabilizado o Senado por714 
eventuais Prejuízos causados pela não-aprovação da 
CPMF. Sen.\Femando Ribeiro . 18 

Solicitação de ações administrativas para o paga
mento de' patcela remuneratória devida aos servídores 
do Senado Federal. Seno Francisco Esc6rcio .. 91 

Elogiai e marca a importância do conteúdo de 
sua fala. Aparte ao Senador Pedro Simon. Seno Ro
mero Jucá . 94 

714 Elogia a habilidade do colega em trazer convi
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Ata da 62ª Ses são De li be ra ti va Ordi ná ria
em 16 de maio 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. Anto nio Car los Va la da res, Car los Wil son
e das Sras. Mar lu ce Pin to e Ma ria do Car mo Alves

ÀS 10 HORAS, ENCONTRAM-SE
PRESENTES OS SRS. SENADORES: 

Anto nio Car los Jú ni or – Antô nio Car los Va la-
da res – Arlin do Por to – Artur da Ta vo la – 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 – Chi co Sar to ri –
Emí lia Fer nan des – Fer nan do Ri be i ro – Fran ce li no
Pe re i ra – Fran cis co Escór cio – Ge ral do Cân di do –
Geral do Melo – Gil ber to Mes tri nho – Gil vam Bor -
ges – He lo í sa He le na – Iris Re zen de – Jef fer son
Pe res – João Alber to Sou za – Jo nas Pi nhe i ro –
José Agri pi no – José Alen car – José Edu ar do Du -
tra – José Fo ga ça – José Ser ra – Ju vên cio da Fon -
se ca – La u ro Cam pos – Lind berg Cury – Lú cio
Alcân ta ra – Luiz Ota vio – 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 – Re -
gi nal do Du ar te – Re nan Ca lhe i ros – Ro ber to Sa -
tur ni no – Ro me ro Jucá – Ro meu Tuma – Ro nal do
Cu nha Lima – Se bas tião Ro cha – Te o tô nio Vi le la
Fi lho – Tião Vi a na – Val mir Ama ral – Wal deck
Orne las – Wel ling ton Ro ber to.

O SR. PRESIDENTE (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 55 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 Car -
los Wil son, 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

Nº 150, de 2002 (nº 362/2002, na ori gem), de 10 
do cor ren te, res ti tu in do au tó gra fos do Pro je to de Lei
da Câ ma ra nº 129, de 2001 (nº 3.717/97, na Casa de
ori gem), de ini ci a ti va do Pre si den te da Re pú bli ca, que 
al te ra a de no mi na ção da pon te so bre o km 316,5 da
BR-158/RS, san ci o na do e trans for ma do na Lei nº
10.450, de 10 de maio de 2002.

Nº 151, de 2002 (nº 364/2002, na ori gem), de 10 do 
cor ren te, res ti tu in do au tó gra fos do Pro je to de Lei nº 3, de
2002-CN, que abre aos Orça men tos Fis cal e da Se gu ri-
da de So ci al da União, em fa vor da Pre si dên cia da Re pú-
bli ca, cré di to es pe ci al no va lor de R$ 104.567.230,00,
para os fins que es pe ci fi ca, san ci o na do e trans for ma do
na Lei nº 10.452, de 10 de maio de 2002.

Nº 152, de 2002 (nº 371/2002, na ori gem), de 13 
do cor ren te, res ti tu in do au tó gra fos do Pro je to de Lei
de Con ver são nº 7, de 2002, 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 qüe fe i to de pe tró leo
– GLP, e dá ou tras pro vi dên ci as, san ci o na do e trans -
for ma do na Lei nº 10.453, de 13 de maio de 2002.

Nº 153, de 2002 (nº 372/2002, na ori gem), de 13
do cor ren te, res ti tu in do au tó gra fos do Pro je to de Lei de
Con ver são nº 6, de 2002, 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 a Me di da Pro -
vi só ria nº 2.228-1, de 6 de se tem bro de 2001, e dá ou -
tras pro vi dên ci as, san ci o na do e trans for ma do na Lei nº
10.454, de 13 de maio de 2002.

Nº 154, de 2002 (nº 374/2002, na ori gem), de 13 
do cor ren te, res ti tu in do au tó gra fos do Pro je to de Lei
da Câ ma ra nº 150, de 2001 (nº 3.558/2000, na Casa
de ori gem), que ins ti tui o Dia Na ci o nal de Com ba te ao 
Gla u co ma, san ci o na do e trans for ma do na Lei nº
10.456, de 13 de maio de 2002.
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PARECERES

PARECER Nº 380, DE 2002

Da Co mis são de Assun tos Eco nô-
mi cos, so bre a Men sa gem nº 122, de 2002 
(nº 277/2002, na ori gem), pro pon do seja
au to ri za da a con tra ta ção de ope ra ção de
cré di to ex ter no, no va lor to tal de
US$14,460,000.00 (qua tor ze mi lhões,
qua tro cen tos e ses sen ta mil dó la res dos
Esta dos Uni dos da Amé ri ca), en tre a Re -
pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e o Ban co
Inter na ci o nal para Re cons tru ção e De-
sen vol vi men to (BIRD), des ti na da ao fi-
nan ci a men to do Pro gra ma de Aper fe i ço-
a men to dos Instru men tos de Atu a ção do
Ban co Cen tral do Bra sil e da Co mis são
de Va lo res Mo bi liá ri os (PROAT II).

Re la tor: Se na dor Ro me ro Jucá

I – Re la tó rio

O Pre si den te da Re pú bli ca, me di an te a Men sa-
gem nº 122, de 2002, so li ci ta au to ri za ção des ta Casa
para con tra tar ope ra ção de cré di to ex ter no, no va lor
to tal de US$14,460,000.00 (qua tor ze mi lhões, qua tro-
cen tos e ses sen ta mil dó la res dos Esta dos Uni dos da
Amé ri ca), en tre a Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e o
Ban co Inter na ci o nal para Re cons tru ção e De sen vol-
vi men to (BIRD).

Os re cur sos ad vin dos do em prés ti mo se rão
des ti na dos ao fi nan ci a men to do Pro gra ma de Aper -
fe i ço a men to dos Instru men tos de Atu a ção do Ban co
Cen tral do Bra sil e da Co mis são de Va lo res Mo bi liá-
ri os (PROAT II).

Acom pa nham a men sa gem os se guin tes do cu-
men tos:

– Expo si ção de Mo ti vos MF nº 69 em Cred
Exter no Pro at II, de 11 de abril de 2002, do
Mi nis tro da Fa zen da;

– Pa re ce res da Pro cu ra do ria-Ge ral da Fa zen-
da Na ci o nal e da Se cre ta ria do Te sou ro Na -
ci o nal, res pec ti va men te nºs PGFN/COF/nº
909/2002 e STN/COREF/GERFI nº 47, de
25 de fe ve re i ro de 2002;

– Me mo ran dos da Se cre ta ria de Assun tos
Inter na ci o na is nºs 200 e 213/SAIN, do Mi-
nis té rio da Fa zen da;

– Re co men da ção nº 577, de 21 de ju nho de
2001, da Co mis são de Fi nan ci a men tos
Exter nos;

– Ofí cio CVM/SAD/GAF/nº 029/2002, de 20 de 
fe ve re i ro de 2002, da Co mis são de Va lo res
Mo bi liá ri os;

– Ofí ci os DECEC/DIOPE/SUAUT-2001/174, 175
e 176, de 16 de agos to de 2001, e
160-DECEC/GABIN-2001/119, de 31 de ju lho
de 2001, so bre o cre den ci a men to do em prés-
ti mo pelo Ban co Cen tral do Bra sil;

– Infor ma ções da STN so bre os li mi tes de en -
di vi da men to da União;

– Pa re ce res dos de par ta men tos ju rí di cos do
Ban co Cen tral e da Co mis são de Va lo res
Mo bi liá ri os, res pec ti va men te nºs COTA/2002/
01615/DEJUR/PRIRE, de 13/3/2002 e
MEMO/CVM/PJU/nº 37/2, de 18/3/2002;

– Mi nu ta con tra tu al;
– Avi so nº 308-C.Ci vil, de 17/4/2002, do Che fe

da Casa Ci vil da Pre si dên cia da Re pú bli ca.
A ope ra ção con sis te nas se guin tes con di ções

e ca rac te rís ti cas:
De ve dor: Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil/Mi nis-

té rio da Fa zen da;
Cre dor: Ban co Inter na ci o nal para Re cons tru-

ção e De sen vol vi men to (BIRD);
Va lor: US$14,460,000.00 (qua tor ze mi lhões,

qua tro cen tos e ses sen ta mil dó la res dos
Esta dos Uni dos da Amé ri ca);

Ca rên cia: 60 (ses sen ta) me ses;
Prin ci pal: em 20 (vin te) par ce las se mes tra is,

igua is e con se cu ti vas, ven cen do-se a pri-
me i ra em 15 de mar ço de 2007 e a úl ti ma
em 15 de se tem bro de 2016, sen do as par -
ce las de pa ga men to do prin ci pal no va lor
de US$725,000.00 (se te cen tos e vin te e
cin co mil dó la res dos Esta dos Uni dos da
Amé ri ca), com ex ce ção da 20ª, cujo va lor
será de US$685,000.00 (se is cen tos e oi-
ten ta e cin co mil dó la res dos Esta dos Uni -
dos da Amé ri ca);

Ju ros: cal cu la dos à “Li bor Base Rate” mais “Li -
bor To tal Spre ad” para seis me ses em dó la-
res dos Esta dos Uni dos, pa gá ve is se mes-
tral men te;

Pra zo: 174 (cen to e se ten ta e qua tro) me ses;
Co mis são de Com pro mis so: 0,75% (se ten ta e

cin co cen té si mos por cen to) ao ano, paga
anu al men te so bre o sal do não de sem bol sa do;

Co mis são de Aber tu ra: 1% (um por cen to) so -
bre o va lor to tal do em prés ti mo, paga, de
uma vez, si mul ta ne a men te ao in gres so dos
re cur sos.
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II – Aná li se

Os li mi tes, con di ções e ins tru ção pro ces su al
para as ope ra ções de cré di to in ter no e ex ter no da
União e de suas en ti da des es tão re gu la men ta dos
pela Re so lu ção nº 96, de 1989, res ta be le ci da pela
Re so lu ção nº 17, de 1992, e al te ra da pela Re so lu ção
nº 41, de 1999, to das do Se na do Fe de ral.

A Se cre ta ria do Te sou ro Na ci o nal, fa vo rá vel à
ope ra ção, in for ma em seu pa re cer que há mar gem
nos li mi tes de en di vi da men to da União, con for me es -
ta be le ci do nos arts. 2º, 3º e 4º da ci ta da Re so lu ção nº
96, de 1989, e que a ope ra ção en con tra-se pre vis ta
no Orça men to Ge ral da União para o exer cí cio de
2002. Fo ram, ade ma is, ob ser va das as res tri ções im -
pos tas pela Lei Com ple men tar nº 101, de 2001.

Por ou tro lado, tan to o Ban co Cen tral quan to a
Co mis são de Va lo res Mo bi liá ri os pri o ri za ram as do ta-
ções ne ces sá ri as para o pro je to e in clu í ram-nas nos
atu a is li mi tes e res tri ções de na tu re za or ça men tá ria,
im pos tas pelo De cre to nº 4.120, de 7-2-02.

A Pro cu ra do ria-Ge ral da Fa zen da Na ci o nal tam -
bém ma ni fes tou -se fa vo ra vel men te ao em prés ti mo. A
Pro cu ra do ria jul gou aten di das as for ma li da des pré vi-
as e con tra ta ção e que as mi nu tas con tra tu a is con tém
cláu su las ad mis sí ve is se gun do a le gis la ção bra si le i-
ra, ten do sido ob ser va do 0 pre ce i to con ti do no art. 5º
da Re so lu ção nº 96, de 1989.

O Ban co Cen tral do Bra sil cre den ci ou a ope ra-
ção e, as sim, au to ri zou, no âm bi to de sua com pe tên-
cia, a ne go ci a ção ex ter na nas con di ções aci ma des -
cri tas.

No que diz res pe i to à des ti na ção dos re cur sos,
cabe ob ser var que o Pro gra ma de Aper fe i ço a men to
dos Instru men tos de Atu a ção do Ban co Cen tral do
Bra sil e da Co mis são de Va lo res Mo bi liá ri os (PROAT
II) está in se ri do no âm bi to do Pro gra ma de Mo der ni-
za ção do Esta do. Con for me a STN, “o PROAT II foi
con ce bi do para dar con ti nu i da de ao pro ces so de mo -
der ni za ção do sis te ma fi nan ce i ro e do mer ca do de
ca pi ta is. As ações se rão vol ta das, em es pe ci al, e me -
lho ria da sa ú de fi nan ce i ra dos ban cos e da rede de
se gu ran ça, for ta le ci men to dos ins tru men tos de fis ca-
li za ção, au men to da trans pa rên cia nas ne go ci a ções
dos va lo res mo bi li&rios e me lho ria da efi ciên cia da in -
ter me di a ção fi nan ce i ra e de aces so ao mer ca do.”

O pro gra ma de ve rá ser exe cu ta do em três anos, 
com cus to to tal es ti ma do em US$14,46 mi lhões fi nan-
ci a dos pelo BIRD, ten do como con tra par ti da na ci o nal
US$3,63 mi lhões apor ta dos pelo Ban co Cen tral e
US$600 mil, pela CVM. Dos re cur sos do pre sen te em -
prés ti mo, US$8.230.000,00 se rão des ti na dos ao Ban -
co Cen tral e US$6.230.000,00 e CVM.

Se gun do os cál cu los da STN, o cus to efe ti vo da
ope ra ção foi es ti ma do em 2,54% ao ano, cons ti tu in-
do-se, as sim, con di ção fi nan ce i ra fa vo rá vel, es pe ci al-

men te quan do com pa ra do ao cus to de cap ta ção ve ri-
fi ca do nos úl ti mos anos jun to a or ga nis mos in ter na ci-
o na is.

III – Voto

Di an te do ex pos to, con clu í mos o nos so Pa re cer
pela apro va ção do pe di do de au to ri za ção nos ter mos
do se guin te:

PROJETO DE RESOLUCÃO Nº 24, DE 2002

Au to ri za a União a con tra tar ope ra-
ção de cré di to ex ter no, no va lor to tal de
US$14.460.000,00 (qua tor ze mi lhões,
qua tro cen tos e ses sen ta mil dó la res dos
Esta dos Uni dos da Amé ri ca), en tre a Re -
pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e o Ban co
Inter na ci o nal para Re cons tru ção e De-
sen vol vi men to (BIRD).

0 Se na do Fe de ral re sol ve:
Art. 1º É a União au to ri za da a con tra tar ope ra-

ção de cré di to ex ter no, no va lor to tal de US$
14.460.000,00 (qua tor ze mi lhões, qua tro cen tos e
ses sen ta mil dó la res dos Esta dos Uni dos da Amé ri-
ca), en tre a Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e o Ban co
Inter na ci o nal para Re cons tru ção e De sen vol vi men to
(BIRD).

Pa rá gra fo úni co. Os re cur sos ori un dos da au to ri-
za ção a que se re fe re o ca put des te ar ti go se rão des -
ti na dos ao fi nan ci a men to do Pro gra ma de Aper fe i ço-
a men to dos Instru men tos de Atu a ção do Ban co Cen -
tral do Bra sil e da Co mis são de Va lo res Mo bi liá ri os
(PROAT II), no âm bi to do Pro gra ma de Mo der ni za ção
do Esta do.

Art. 2º A ope ra ção con sis te nas se guin tes con di-
ções e ca rac te rís ti cas:

I – De ve dor : Re pú bli ca Fe de ra ti va do
Bra sil/Mi nis té rio da Fa zen da;

II – Cre dor: Ban co Inter na ci o nal para
Re cons tru ção e De sen vol vi men to (BIRD);

III – Va lor: US$14.460.000,00 (qua tor-
ze mi lhões, qua tro cen tos e ses sen ta mil dó -
la res dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca); IV –
Ca rên cia: 60 (ses sen ta) me ses;

V – Prin ci pal: com 20 (vin te) par ce las
se mes tra is, igua is e con se cu ti vas, ven cen-
do-se a pri me i ra em 15 de mar ço de 2007 e a 
úl ti ma em 15 de se tem bro de 2016, sen do
as par ce las de pa ga men to do prin ci pal no
va lor de US$725.000,00 (se te cen tos e vin -
te e cin co mil dó la res dos Esta dos Uni dos
da Amé ri ca), com ex ce ção da 20ª, cujo va -
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lor será de US$685.000,00 (se is cen tos e
oi ten ta e cin co mil dó la res dos Esta dos
Uni dos da Amé ri ca);

VI – Ju ros: cal cu la dos e “Li bor Base
Rate” mais “Li bor To tal Spre ad” para seis
me ses em dó la res dos Esta dos Uni dos, pa -
gá ve is se mes tral men te;

VII – Pra zo: 174 (cen to e se ten ta e
qua tro) me ses;

VIII – Co mis são de Com pro mis so:
0,75% (se ten ta e cin co cen té si mos por cen -
to) ao ano, paga anu al men te so bre o sal do
não de sem bol sa do;

IX – Co mis são de Aber tu ra: 1% (um
por cen to) so bre o va lor to tal do em prés ti-
mo, paga, de uma vez, si mul ta ne a men te ao
in gres so dos re cur sos.

Art. 3º A ce le bra ção do con tra to a que se re fe-
re esta au to ri za ção fica con di ci o na da à re no va ção
do res pec ti vo cre den ci a men to pelo Ban co Cen tral
do Bra sil.

Art. 4º O pra zo para o exer cí cio da pre sen te au -
to ri za ção de qui nhen tos e qua ren ta dias, a con tar da
data de sua pu bli ca ção.
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PARECER Nº 381, DE 2002

Da Co mis são de Assun tos Eco nô-
mi cos, so bre a Men sa gem nº 131 de 2002
(nº 315/2002, na ori gem) do Se nhor Pre si-
den te da Re pú bli ca, que ‘pro põe ao Se-
na do Fe de ral seja au to ri za da a con tra ta-
ção de ope ra ção de cré di to ex ter no, no
va lor de até US$167.054.000,00 (cen to e
ses sen ta e sete mi lhões e cin qüen ta e
qua tro mil dó la res dos Esta dos Uni dos
da Amé ri ca), de prin ci pal, en tre a Re pú-
bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e o HSBC Bank 
plc e o Cré dit Co mer ci al de Fran ce des ti-
na da ao fi nan ci a men to de equi pa men tos

do pro je to “Mo der ni za ção da Fro ta da
For ça  Área Bra si le i ra “.

Re la tor: Se na dor Ro meu Tuma

I –  Re la tó rio

O Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca, nos ter mos
do art. 52, V, da Cons ti tu i ção Fe de ral, en vi ou a esta
Casa a Men sa gem nº 131, de 2002 (Men sa gem nº
315, de 26 de abril de 2002, na ori gem), na qual pro -
põe seja au to ri za da pelo Se na do Fe de ral a con tra ta-
ção de ope ra ção de cré di to ex ter no, no va lor de até
US$167.054.000,00 (cen to e ses sen ta e sete mi lhões
e cin qüen ta e qua tro mil dó la res dos Esta dos Uni dos da 
Amé ri ca), de prin ci pal, en tre a Re pú bli ca Fe de ra ti va do
Bra sil e o HSBC Bank plc e o Cré di to Co mer ci al de
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Fran ce, des ti na da ao fi nan ci a men to de 85% (oi ten ta e
cin co por cen to) dos equi pa men tos a se rem ad qui ri dos
pelo Co man do da Ae ro náu ti ca para o pro je to “Mo der ni-
za ção da Fro ta da For ça Aé rea Bra si le i ra”.

A Ope ra ção pro pos ta tem as se guin tes ca rac te-
rís ti cas fi nan ce i ras:

a) va lor: US$167.054.000,00 (cen to e ses sen ta
e sete mi lhões, cin qüen ta e qua tro mil dó la res dos
Esta dos Uni dos da Amé ri ca), di vi di dos, nas se guin tes
par ce las, en tre os dois cre do res:

1. HSBC Bank plc – US$95.968.000,00 
(no ven ta e cin co mi lhões, no ve cen tos e ses -
sen ta e oito mil dó la res dos Esta dos Uni dos
da Amé ri ca);

2. Cré dit Com me ci al de Fran ce –
US$71.086.000,00 (se ten ta e um mi lhões,
oi ten ta e seis mil dó la res dos Esta dos Uni-
dos da Amé ri ca);

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

c) Órgão exe cu tor: Mi nis té rio da De fe-
sa - Co man do da Ae ro náu ti ca;

d) fi na li da de: fi nan ci a men to de 85%
(oi ten ta e cin co por cen to) dos equi pa men-
tos a se rem ad qui ri dos pelo Co man do da
Ae ro náu ti ca para o pro je to “Mo der ni za ção
da Fro ta da For ça Aé rea Bra si le i ra”;

e) de sem bol so: ao for ne ce dor, con for-
me so li ci ta ções de de sem bol so for ma is, re -
fe ren tes aos bens for ne ci dos e ser vi ços
pres ta dos, ten do como data-li mi te 48 (qua-
ren ta e oito) me ses, con ta dos da data de
efe ti vi da de;

f) ca rên cia: mí ni mo de 3 (três) e má xi-
mo de 6 (seis) me ses, en tre o pri me i ro de-
sem bol so e a pri me i ra par ce la de amor ti za-
ção;

g) amor ti za ção: 10 (dez) par ce las se-
mes tra is, igua is e con se cu ti vas, para cada
de sem bol so;

h) ju ros: ven cí ve is se mes tral men te,
com base na USD Com mer ci al Inte rest Re -
fe ren ce Rate (CIRR), para o pe río do de 2-5
anos, pre vis ta na data de as si na tu ra do con -
tra to co mer ci al;

i) taxa de uti li za ção: 0,375% (tre zen tos
e se ten ta e cin co mi lé si mos por cen to) fi xos,
so bre o va lor da ope ra ção;

j) des pe sas ge ra is: gas tos in cor ri dos
com a pre pa ra ção e efe ti vi da de do Con tra to
de Emprés ti mo, no va lor de até

US$10.000,00 (dez mil dó la res dos Esta dos
Uni dos da Amé ri ca).

Apli cam-se a esta ope ra ção os li mi tes e con di-
ções es ta be le ci dos pela Re so lu ção nº 96, de 1989,
do Se na do Fe de ral.

A Se cre ta ria do Te sou ro Na ci o nal (STN), por
meio do Pa re cer STN/COREF nº 144, de 11 de abril
de 2002, in for mou que a ope ra ção pro pos ta esta in -
clu í da no Pla no Plu ri a nu al e que há pre vi são or ça-
men tá ria para a mes ma. O mes mo pa re cer in for ma,
tam bém, que há mar gem para a con tra ta ção da
ope ra ção em tela, de acor do com os li mi tes es ta be-
le ci dos nos arts. 2º e 3º in ci sos I e II, da Re so lu ção
nº 96, de 1989, ra zão pela qual nada ter a opor
quan to ao en ca mi nha men to do ple i to ao Se na do
Fe de ral.

O Pa re cer PGFN/COF Nº 1.068/2002, da Pro -
cu ra do ria-Ge ral da Fa zen da Na ci o nal, cons ta tou
que fo ram cum pri das as for ma li da des pré vi as à
con tra ta ção es ta be le ci das na Cons ti tu i ção Fe de ral
e pelo Se na do Fe de ral, bem como nos de ma is dis -
po si ti vos le ga is e re gu la men ta res per ti nen tes.

Se gun do, ain da, a Pro cu ra do ria da Fa zen da
Na ci o nal, a mi nu ta con tra tu al con tém cláu su las ad -
mis sí ve is pela le gis la ção bra si le i ra, ten do sido ob -
ser va do o dis pos to no art. 5º da Re so lu ção nº 96, de
1989, do Se na do Fe de ral, que veda dis po si ção con -
tra tu al de na tu re za po lí ti ca aten ta tó ria à so be ra nia
na ci o nal e à or dem pu bli ca, con trá ria à Cons ti tu i ção
e às leis bra si le i ras, bem as sim que im pli que com -
pen sa ção au to má ti ca de dé bi tos e cré di tos.

O Ban co Cen tral do Bra sil, na for ma da le gis la-
ção per ti nen te, cre den ci ou a Re pú bli ca Fe de ra ti va
do Bra sil/Mi nis té rio da De fe sa/Co man do da Ae ro-
náu ti ca a ne go ci ar a ope ra ção de cré di to em tela.

É o re la tó rio.

II – Aná li se

A aná li se da do cu men ta ção que acom pa nhou a
Men sa gem pre si den ci al de mons tra o aten di men to de
to das as con di ções im pos tas pela Cons ti tu i ção, bem
como pelo Se na do Fe de ral e pe los de ma is ins tru-
men tos le ga is.

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

No que diz res pe i to ao mé ri to do pe di do, tra ta-se
de ope ra ção de cré di to a ser con tra ta da no âm bi to do
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Pro gra ma de Mo der ni za ção da Fro ta da For ça Aé rea
Bra si le i ra. O Se na do Fe de ral tem se ma ni fes ta do tra -
di ci o nal men te fa vo rá vel à apro va ção de em prés ti mos
des ta na tu re za.

III – Voto

Pelo ex pos to, con clu í mos pela apro va ção do
ple i to, nos ter mos do se guin te:

PROJETO DE RESOLUÇÃO
Nº 25, DE 2002

Au to ri za a União a con tra tar ope ra-
ção de cré di to ex ter no, no va lor de até
US$167.054.000,00 (cen to e ses sen ta e
sete mi lhões e cin qüen ta e qua tro mil dó -
la res dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca),
de prin ci pal, com o HSBC Bank PLC e
Cré dit Com mer ci al de Fran ce, des ti na da
ao fi nan ci a men to de equi pa men tos para
o pro je to “Mo der ni za ção da Fro ta da For -
ça Aé rea Bra si le i ra.”

O Se na do Fe de ral re sol ve:

Art. 1º É a União au to ri za da, nos ter mos do art.
52, V, da Cons ti tu i ção Fe de ral e da Re so lu ção nº 96,
de 1989, do Se na do Fe de ral, a con tra tar ope ra ção de
cré di to ex ter no, no va lor de até US$ 167.054.000,00
(cen to e ses sen ta e sete mi lhões e cin qüen ta e qua tro
mil dó la res dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca), de prin -
ci pal, com o HSBC Bank PLC e o Cré dit Com mer ci al
de Fran ce, des ti na da ao fi nan ci a men to de equi pa-
men tos para o pro je to “Mo der ni za ção da Fro ta da For -
ça Aé rea Bra si le i ra.”

Art. 2º A ope ra ção de cré di to de que tra ta o ar ti-
go an te ri or apre sen ta as se guin tes ca rac te rís ti cas fi -
nan ce i ras:

I – va lor: US$167.054.000,00 (cen to e ses sen ta
e sete mi lhões, cin qüen ta e qua tro mil dó la res dos
Esta dos Uni dos da Amé ri ca), di vi di dos, en tre os dois
cre do res, nas se guin tes par ce las:

a) HSBC Bank PLC –
US$95.968.000,00 (no ven ta e cin co mi-
lhões, no ve cen tos e ses sen ta e oito mil dó -
la res dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca);

b) Cré dit Com me ci al de Fran ce –
US$71.086.000,00 (se ten ta e um mi lhões,
oi ten ta e seis mil dó la res dos Esta dos Uni-
dos da Amé ri ca);

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

III – ór gão exe cu tor: Mi nis té rio da De fe sa – Co -
man do da Ae ro náu ti ca;

IV – fi na li da de: fi nan ci a men to de oi ten ta e cin co
por cen to dos equi pa men tos a se rem ad qui ri dos pelo
Co man do da Ae ro náu ti ca para o pro je to “Mo der ni za-
ção da Fro ta da For ça Aé rea Bra si le i ra;”

V – de sem bol so: ao for ne ce dor, con for me so li ci-
ta ções de de sem bol so for ma is, re fe ren tes aos bens
for ne ci dos e ser vi ços pres ta dos, ten do como data-li -
mi te qua ren ta e oito me ses, con ta dos da data de efe ti-
vi da de;

VI – ca rên cia: mí ni mo de três e má xi mo de seis
me ses, en tre o pri me i ro de sem bol so e a pri me i ra par -
ce la de amor ti za ção;

VII – amor ti za ção: dez par ce las se mes tra is,
igua is e con se cu ti vas, para cada de sem bol so;

VIII – ju ros: USD Com mer ci al Inte rest Re fe ren ce
Rate (CIRR), para o pe río do de 2 à 5 anos, pre vis ta na 
data de as si na tu ra do con tra to co mer ci al, ven cí ve is
se mes tral men te;

IX – taxa de uti li za ção: 0,375% (tre zen tos e se -
ten ta e cin co mi lé si mos por cen to) fi xos, so bre o va lor
da ope ra ção;

X – des pe sas ge ra is: gas tos in cor ri dos com a
pre pa ra ção e efe ti vi da de do Con tra to de Emprés ti mo,
no va lor de até US$10.000,00 (dez mil dó la res dos
Esta dos Uni dos da Amé ri ca).

Art. 3º A au to ri za ção con ce di da por esta Re so-
lu ção de ve rá ser exer ci da no pra zo de qui nhen tos e
qua ren ta dias, con ta dos da data de sua pu bli ca ção.
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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 o Pro -
je to de Re so lu ção nº 24, de 2002 (MSF 122/2002),
que au to ri za a União a con tra tar ope ra ção de cré di to
ex ter no, no va lor to tal de US$14,460,000.00 (qua tor-
ze mi lhões e qua tro cen tos e ses sen ta mil dó la res dos
Esta dos Uni dos da Amé ri ca), en tre a Re pú bli ca Fe de-
ra ti va do Bra sil e o Ban co Inter na ci o nal para Re cons-
tru ção e De sen vol vi men to (BIRD); e o Pro je to de Re -
so lu ção nº 25, de 2002 (MSF 131/2002), que au to ri za
a União a con tra tar ope ra ção de cré di to ex ter no, no
va lor de até US$167,054,000.00 (cen to e ses sen ta e
sete mi lhões e cin qüen ta e qua tro mil dó la res dos
Esta dos Uni dos da Amé ri ca), de prin ci pal, com o
HSBC Bank plc e o Cré dit Com mer ci al de Fran ce,
des ti na da ao fi nan ci a men to de equi pa men tos para o
pro je to Mo der ni za ção da Fro ta da For ça Aé rea Bra si-
le i ra, re sul tan tes de pa re ce res li dos an te ri or men te, fi -
ca rão pe ran te a Mesa du ran te cin co dias úte is, a fim
de re ce ber emen das, nos ter mos do art. 235, II, “f”, do 
Re gi men to Inter no.

A SRA. EMILIA FERNANDES (Blo co/PT – RS)
– 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.

A SRA. EMILIA FERNANDES (Blo co/PT – RS.
Pela or dem.) – Sr. Pre si den te, so li ci to mi nha ins cri ção
para uma co mu ni ca ção ina diá vel, no mo men to opor -
tu no, pos te ri or men te ao Se na dor Osmar Dias, que
tam bém so li ci ta a sua ins cri ção e es ta va pre sen te no
ple ná rio em pri me i ro lu gar.

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – 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.

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR. Pela or dem.) –
Sr. Pre si den te, so li ci to mi nha ins cri ção para uma co -
mu ni ca ção ina diá vel, no mo men to opor tu no. E agra -
de ço a Se na do ra Emi lia Fer nan des, Sr. Pre si den te,
pela ele gân cia.

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 para o uso da pa la vra, por cin co mi -
nu tos, para co mu ni ca ção ina diá vel, nos ter mos do art. 
158, § 2º, do Re gi men to Inter no.

O SR. LUIZ OTÁVIO (Blo co/PPB – PA) – Sr. Pre -
si den te, peço a pa la vra como Lí der.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Luiz Otá vio,
como Lí der, por cin co mi nu tos.

O SR. LUIZ OTÁVIO (Blo co/PPB – PA. Como Lí -
der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, subo a esta tri bu na nes ta ma nhã
para re gis trar o fa le ci men to do jor na lis ta Cláu dio Au -
gus to Sá Leal, o mes tre da no tí cia no meu Esta do,
que tor nou eter nos os en si na men tos que la pi da ram
ge ra ções de jor na lis tas, prin ci pal men te do nos so jor -
nal O Li be ral, que tem mais de 80% de pre fe rên cia
en tre os le i to res.

O jor na lis ta Cláu dio Au gus to Sá Leal, de 72
anos, 56 dos qua is de di ca dos à pro fis são, fa le ceu em
Be lém, na ma dru ga da de on tem, e foi se pul ta do no fi -
nal da tar de do mes mo dia no ce mi té rio do Re can to
da Sa u da de. Seu cor po foi ve la do na ca pe la mor tuá-
ria da Be ne fi cen te Por tu gue sa, onde es ti ve ram, du-
ran te todo o dia, au to ri da des es ta du a is, ami gos da fa -
mí lia e an ti gos co le gas de tra ba lho, re pre sen tan tes
de pelo me nos três ge ra ções de jor na lis tas, que com
ele con vi ve ram nas re da ções dos jor na is que ele di ri-
giu, in clu in do o jor nal O Li be ral, a par tir do iní cio da
dé ca da de 70.

Nas ci do em Be lém do Pará no dia 3 de mar ço, na 
Ma ter ni da de da San ta Casa de Mi se ri cór dia do Pará,
Cláu dio Sá Leal era ca sa do com D. Ma ria Lú cia de La
Roc que Leal, com quem teve dois fi lhos, Gu i lher me
Au gus to e Car los de La Roc que Leal, e dois ne tos.
Advo ga do e jor na lis ta pro fis si o nal, ele co me çou sua
car re i ra na im pren sa como re pór ter da Fo lha do Nor te
quan do ti nha ape nas 16 anos, des ta can do-se, logo
nos pri me i ros tem pos, como um pro fis si o nal de fu tu ro
bri lhan te, sé rio e ex tre ma men te ta len to so.

Sr. Pre si den te, da Fo lha do Nor te, Cláu dio
trans fe riu-se para A Pro vín cia do Pará, onde em
pou co tem po as su miu o seu pri me i ro car go de che fia,
como sub se cre tá rio de re da ção. Em 1963, a con vi te
do em pre sá rio Ozi el Car ne i ro e do seu ir mão Arman -
do Car ne i ro, en tão De pu ta do Fe de ral, de i xou A Pro-
vín cia do Pará e os aju dou a fun dar o jor nal O Dia,
como um de seus di re to res. Dois anos de po is, com o
fe cha men to do jor nal O Dia, vol tou à re da ção de A
Pro vín cia do Pará, já en tão sob o co man do de Mil ton
Trin da de, na épo ca Di re tor-Ge ral dos Diá ri os Asso -
ci a dos no Esta do.

Em 1973, aten den do a um con vi te do em pre sá-
rio Rô mu lo Ma i o ra na, Cláu dio Sá Leal trans fe riu-se
para o jor nal O Li be ral como se cre tá rio, car go que
hoje cor res pon de ao de Di re tor de Re da ção. Por in di-
ca ção sua e com a apro va ção de Ro mu lo, fo ram ad -
mi ti dos na mes ma épo ca, como sub se cre tá ri os, os
jor na lis tas Ana Di niz e Aldo Alme i da, com pa nhe i ros
des de o tem po em que tra ba lha vam jun tos no jor nal A
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Pro vín cia do Pará. Aldo Alme i da vi ria a tro car, mais
tar de, o jor na lis mo pela ati vi da de po lí ti ca, che gan do a 
ele ger-se De pu ta do Esta du al.

Em O Li be ral, Cláu dio Sá Leal con so li da ria sua
re pu ta ção de pro fis si o nal de pri me i ra li nha e se afir -
ma ria como um dos ma i o res jor na lis tas da im pren sa
do Pará em toda a sua his tó ria. O ar ro jo em pre sa ri al
de Rô mu lo Ma i o ra na, por um lado, e, por ou tro, o ta -
len to pes so al de Cláu dio se com bi na ram para fa zer
de O Li be ral, em pou co tem po, o lí der ab so lu to da
prefe rên cia da opi nião pú bli ca pa ra en se e um dos
me lho res e mais acre di ta dos jor na is do País.

A só li da re la ção de res pe i to e con fi an ça mú tua
que se es ta be le ceu en tre o dono de em pre sa e o co -
man do da re da ção ga ran tiu, a Ro mu lo Ma i o ra na, as
con di ções ide a is para in ves tir pe sa do na mo der ni za-
ção do jor nal, me di an te a aqui si ção de no vas má qui-
nas e equi pa men tos. Esse pro ces so cul mi na ria, anos
de po is, com a sua com ple ta in for ma ti za ção, as su min-
do O Li be ral, des de en tão, uma po si ção de van guar-
da na im pren sa pa ra en se, em uma as cen são que se
man tém até os dias atu a is.

Na re da ção de O Li be ral, Cláu dio Sá Leal com -
ple ta va o tra ba lho com o to que do seu ta len to pro fis si-
o nal. Cou be a ele, so bre tu do, o mé ri to de ha ver for -
ma do uma nova ge ra ção de jor na lis tas que, sob o seu 
co man do e ori en ta ção di re ta, sem pre ri go ro sa e exi -

gen te ao ex tre mo, aju da ram-no na ta re fa de dar so li-
dez a O Li be ral, trans for man do-o no que ele é hoje:
um dos ma i o res e me lho res jor na is pro du zi dos no
Bra sil.

Para en cer rar, Sr. Pre si den te, vou tra zer um
exem plo da vida do jor na lis ta Cláu dio Sá Leal. Às vés -
pe ras de o Go ver na dor Aloy sio Cha ves de i xar o go-
ver no para con cor rer ao Se na do Fe de ral, onde foi ele -
i to Lí der do Go ver no, Cláu dio Sá Leal man te ve um jor-
na lis ta de plan tão até a ma dru ga da do dia da re nún-
cia. O jor na lis ta te le fo na va para di zer que a hora já es -
ta va avan ça da, que a ma dru ga da che ga va e que não
te ria a no tí cia. Ele con ti nu ou pe din do que o jor na lis ta
per ma ne ces se lá, fi can do este até as qua tro da ma -
nhã. Qu an do che gou à re da ção, a man che te de O Li -
be ral  so bre a re nún cia do Go ver na dor Aloy sio Cha -
ves e sua can di da tu ra ao Se na do já es ta va pron ta.
Esse foi o tino, a for ça e a gar ra de um jor na lis ta que
mu i to nos hon ra e tam bém aos jor na lis tas do Pará e
do Bra sil.

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

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. LUIZ OTÁVIO EM SEU PRONUNCIA-
MENTO

(Inse ri do nos ter mos do art. 210 do
Re gi men to Inter no)
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O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da-
res) – Con ce do a pa la vra à Se na do ra Emi lia Fer nan-
des, por ces são do Se na dor Ma u ro Mi ran da.

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, que bro o
pro to co lo dan do as boas-vin das às cri an ças e aos
ado les cen tes, es tu dan tes que hoje nos hon ram com
suas pre sen ças nas ga le ri as da Casa.

O dia 10 de maio mar ca as co me mo ra ções do
Dia da Ca va la ria. Não se tra ta de uma ce le bra ção res -
tri ta ape nas à clas se cas tren se: re cor dar fe i tos e da -
tas no tá ve is da His tó ria Pá tria é um im pe ra ti vo de
toda a na ci o na li da de.

Com jus ta ra zão, o hino do meu Esta do, meu
que ri do Rio Gran de do Sul, con cla ma: “sir vam nos sas
fa ça nhas de mo de lo a toda a Ter ra”. Fa ça nhas são
atos he rói cos, como bem re gis tra o fes te ja do Di ci o ná-
rio Au ré lio.

O Dia da Ca va la ria evo ca o ani ver sá rio de nas ci-
men to de um de fen sor da Pá tria, um ga ú cho de fi bra,
fi lho de fa mí lia hu mil de, que gal gou os pos tos mais
ele va dos da car re i ra mi li tar no Impé rio. Re fi ro-me,
Srªs e Srs. Se na do res, a Ma no el Luís Osó rio, o Ge ne-
ral Osó rio, cujo nome ba ti za, em jus ta ho me na gem,
ci da des e mi lha res de ruas e pra ças pe los mu ni cí pi os
do Bra sil.

Nas ci do em 10 de maio de 1808, na vila de Nos -
sa Se nho ra da Con ce i ção do Arro io, hoje cha ma da
Osó rio, no Rio Gran de do Sul, era um dos ir mãos
mais ve lhos de uma fa mí lia nu me ro sa e de pou cos re -
cur sos.

Por tal ra zão, não pôde se guir es tu dan do na es -
co la con ven ci o nal e, mu i to cedo, an tes de com ple tar
quin ze anos, sen tou pra ça como vo lun tá rio na le gião
que se des lo ca va para Mon te vi déu, a com ba ter tro-
pas por tu gue sas, que, ali aquar te la das, re cu sa-
vam-se a re co nhe cer a Inde pen dên cia do Bra sil.

Nes sa pri me i ra mis são, teve por ba tis mo de
fogo a ba ta lha do Arro io Mi gue le te. Ali re tor na ria, al -
guns anos mais tar de, du ran te a Gu er ra de Inde pen-
dên cia do Uru guai, para pe le ar com sua ha bi tu al bra -
vu ra: por sua des ta ca da atu a ção em Sa ran di e em
Pas so do Ro sá rio, veio a re ce ber dis tin ções mi li ta res.

Qu an do eclo diu o Mo vi men to Far rou pi lha, no
Rio Gran de do Sul, em 1835, Ma no el Luís Osó rio, aos 
vin te e sete anos de ida de, era te nen te num re gi men-
to em Bagé, ci da de ga ú cha da re gião da fron te i ra, co -
man da do pelo Ca pi tão Maz za re do, que en tre gou a
pra ça aos re vo lu ci o ná ri os.

Após es col tar aque le ofi ci al até a fron te i ra, Osó -
rio re por tou-se ao co man do do tão bra vo quan to po lê-
mi co Co ro nel Ben to Ma nu el Ri be i ro, no me a do Co-
man dan te das Armas dos Re bel des Far rou pi lhas pelo 
De pu ta do fe de ra lis ta Ben to Gon çal ves da Sil va, lí der
ma i or da Re vol ta.

De po is da che ga da do novo Pre si den te da Pro -
vín cia do Rio Gran de, Ara ú jo Ri be i ro, de sig na do pelo
Go ver no Cen tral, Osó rio se guiu Ben to Ma no el Ri be i-
ro na de ci são de se re in te grar ao Exér ci to do Impé rio.

Não foi uma de ci são fá cil: em car ta en vi a da a
seu ami go, Ca pi tão Do min gos Cres cên cio de Car va-
lho, que tam bém ha via ade ri do à Re vo lu ção Far rou pi-
lha, Osó rio, ex pli cou o quan to lhe an gus ti a va, re pu bli-
ca no que era, re tor nar ao ser vi ço do Impé rio.

Jus ti fi ca va, con tu do, que re sol via apo i ar o novo
Pre si den te Pro vin ci al por con si de rar que a Re vol ta já
ha via cum pri do seu ob je ti vo, e, mais, por que te mia
que os es quen ta dos âni mos pu des sem le var a Pá tria
à anar quia e ao der ra ma men to de san gue en tre ir -
mãos.

Do min gos Cres cên cio, ho mem com mais de cin -
qüen ta e cin co anos, ve te ra no de guer ras do Re i no e
do Pri me i ro Impé rio do Bra sil, não aca tou o acon se-
lha men to do jo vem Te nen te Osó rio e per ma ne ceu
nas fi le i ras far rou pi lhas de seu ami go Ben to Gon çal-
ves da Sil va, vin do a mor rer em com ba te.

Ma no el Luís Osó rio, ho mem va len te, em bo ra
ale gre e ge ne ro so, ao ga ran tir pro te ção ao Ca pi tão
Maz za re do e ao man ter a ami za de e es ti ma que con -
ti nu ou nu trin do pelo Ca pi tão Do min gos Cres cên cio,
aci ma de qual quer di ver gên cia po lí ti ca, de mons trou
equi lí brio e se re ni da de em am bos os epi só di os.

É que Osó rio pos su ía ver da de i ro hor ror à guer ra
ci vil: anos mais tar de, ao pas sar por Pon che Ver de, lo -
ca li da de no mu ni cí pio de Dom Pe dri to, Rio Gran de do
Sul, mi nha ter ra na tal, onde foi as si na do o tra ta do de
paz da Re vo lu ção Far rou pi lha, Osó rio de cla rou a seu
fi lho e bió gra fo que aque le lo cal lhe tra zia à me mó ria,
a um só tem po, a tris te za de um com ba te san gren to e
a ale gria da pa ci fi ca ção.

Di zia Osó rio que os re pu bli ca nos ali pe le a ram
com va lor, mas sou be ram tran si gir com dig ni da de, as -
sim como os im pe ri a is que os per se gui ram com per ti-
ná cia sou be ram ace i tá-los com fra ter nal amor, após
as si na do o pac to de paz.

Se nho ras e se nho res, no Exér ci to do Impé rio,
Ma no el Luís Osó rio fez bri lhan te car re i ra na For ça, to -
man do par te nas di ver sas guer ras, in clu si ve na en tão
con tur ba dís si ma re gião do Pra ta.
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Lu tou con tra Ori be e Rosa, te nho co man da do,
como co ro nel, a di vi são que as se gu rou a de ci si va vi -
tó ria de Mon te Ca se ros.

Mais tar de, quan do a guer ra do Pa ra guai co me-
çou, já os ten ta va a pa ten te de Ma re chal-de-Cam po e
era o mi li tar de ma i or pres tí gio en tre os qua tro pa í ses
da re gião, por seu ser vi ço du ran te 42 de con fli tos su -
ces si vos.

O co man do ge ral das ope ra ções so men te não
lhe foi en tre gue por ca u sa de cer tos dis po si ti vos dos
acor dos da Trí pli ce Ali an ça, que o obri ga vam a ace i tar
o co man do do ar gen ti no Bar to lo meu Mi tre.

Foi na Gu er ra do Pa ra guai que Osó rio re a li zou
sua ma i or fa ça nha, em maio de 1866, quan do, ao
rom per o cer co do Tu i u ti, obri gou que as for ças de So -
la no Lo pes re cu as sem, pos si bi li tan do, des te modo, o
avan ço dos ali a dos.

Fe ri do em ba ta lha, só re tor nou aos cam pos de
com ba te em 1867, sob o co man do de Ca xi as, quan do
par ti ci pou, em de zem bro de 1868, das ba ta lhas de
Ito ro ró e Avaí e di ri giu a de ci si va mar cha de Tu i u ti a
Tuiu-Cuê. Na ba ta lha de Avaí, foi atin gi do no ma xi lar,
o que o obri gou a se re ti rar da li nha de com ba te.

Agra ci a do pelo Impe ra dor Pe dro II com o tí tu lo
de Mar quês do Her val, em 1869, Osó rio, con tu maz
tro cis ta, gra ce jou que até Sua Ma jes ta de já sa bia de
seu gos to pela erva-mate. Daí re ce ber o tí tu lo de Mar -
quês do Her val.

Foi ele i to Se na dor pela pro vín cia do Rio Gran de
do Sul em 1877 e cha ma do, no ano se guin te, para o
car go de Mi nis tro da Gu er ra, no exer cí cio do qual vi ria
a fa le cer, em 4 de ou tu bro de 1879, no Rio de Ja ne i ro.

Seus res tos mor ta is per ma ne ce ram, por mu i tos
anos, no pe des tal da bela es tá tua eqües tre na Pra ça
XV de No vem bro, no Rio de Ja ne i ro, con fec ci o na da
pelo es cul tor Ro dol fo Ber nar del li com me tal ob ti do de
ca nhões to ma dos ao Pa ra guai du ran te a guer ra.

A po pu la ri da de de Osó rio pode ser me di da pelo
fato de que esse mo nu men to foi cus te a do com o di -
nhe i ro ob ti do em uma subs cri ção pú bli ca para isso
con vo ca da.

Osó rio, ho mem es pi ri tu o so, era emé ri to con ta-
dor de ca u sos. Sua li de ran ça, seu es pí ri to de or ga ni-
za ção e sua ca pa ci da de de des per tar po ten ci a li da-
des, en xer gan do nas pes so as suas vir tu des an tes
que seus de fe i tos, fi cou pa ten te ao pre pa rar nos so
Exér ci to para a Gu er ra da Trí pli ce Ali an ça. Cu i dou de
apri mo rar a ins tru ção mi li tar do pes so al, su pe rou epi -
de mi as de tifo e de va río la, uti li zou da me lhor for ma
pos sí vel os par cos re cur sos ma te ri a is de que dis pu-
nha.

Osó rio fa la va aos co man da dos com a sim pli ci-
da de de sua alma cam pe i ra: em bo ra ja ma is hou ves se
fre qüen ta do qual quer cur so aca dê mi co, de sen vol via
com en ge nho e arte o seu ofí cio, es te a do no seu co -
nhe ci men to ad qui ri do nas li des diá ri as e na es co la da
vida.

Srªs e Srs. Se na do res, a Ca va la ria tem em seus
qua dros bri lhan tes ofi ci a is, mu i tos dos qua is se des -
ta cam em pri me i rís si mo lu gar na Aca de mia Mi li tar e
nos vá ri os cur sos de aper fe i ço a men to do Exér ci to
Na ci o nal, in clu si ve no Insti tu to Mi li tar de Enge nha ria,
uma das mais im por tan tes Esco las de Enge nha ria
das Amé ri cas.

Pois bem, Srªs e Srs. Se na do res, essa mo der na
Arma, ce le i ro de bri lhan tes téc ni cos e ci en tis tas, cul -
tua, com or gu lho, seu Pa tro no, o Le gen dá rio Osó rio,
cujo ca rá ter foi for ja do no ca lor das ba ta lhas e nos
em ba tes da vida prá ti ca.

Digo es tas co i sas por que a Ca va la ria e o Rio
Gran de do Sul são um bi li cal men te ir ma na dos, sen do
di fí cil ima gi nar que um pu des se exis tir sem o ou tro. As 
lan ças da Ca va la ria es tão pre sen tes no bra são de mi -
nha que ri da Sant’Ana do Li vra men to, mi nha ter ra de
ori gem, no Rio Gran de do Sul. As lan ças da Ca va la ria
es tão pre sen tes nas fo to gra fi as de meus fa mi li a res e
an te pas sa dos. Os to ques dos cla rins da Ca va la ria
ain da emo ci o nam meu que ri do pai, aos 83 anos, Ca -
va la ri a no que sem pre foi, e meus so bri nhos que hoje
ser vem à Arma de Andra de Ne ves e de Osó rio, o Le -
gen dá rio. Sem pre ha ve rá uma Ca va la ria, sem pre ha -
ve rá um Rio Gran de, sem pre ha ve rá um Bra sil.

Por tan to, Srªs e Srs. Se na do res, as lan ças de
Osó rio ja ma is po de rão ver ter san gue de pa trí ci os; as
lan ças de Osó rio ja ma is po de rão ser vir para di vi dir os 
bra si le i ros; as lan ças de Osó rio ja ma is po de rão se
pres tar a des ser vir o Esta do De mo crá ti co de Di re i to,
pois, na de mo cra cia – e só na de mo cra cia –, é pos sí-
vel a vida com dig ni da de e li ber da de.

Nes se sen ti do, mis ter re cor dar o bra vo e oti -
mis ta Ma no el Luís Osó rio, que cu nhou, após o he -
rói co com ba te tra va do em abril de 1866, na lo ca li-
da de de no mi na da Pas so da Pá tria, no Pa ra guai, a
la pi dar ora ção:

“Te nho pre sen ci a do a vos sa se re ni da de no
meio das pri va ções, a vos sa cons tân cia nos so fri men-
tos. Te mos dado o mais belo exem plo de de di ca ção à
Pá tria, sol da dos! É fá cil a mis são de co man dar ho-
mens li vres: bas ta mos trar-lhes o ca mi nho do de ver.”

Nes tes dias de ho ri zon tes ne bu lo sos, é de se
evo car a es tre la-guia de que fala o hino da Arma Li -
ge i ra, para que não nos de te nha mos ante os ca u da is
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pro fun dos ou as ad ver si da des dos mon tes a se rem
trans pos tos, para que te nha mos na lem bran ça que,
do meio de nos so povo so fri do, emer gem lí de res, ho -
mens e mu lhe res, a quem Deus do tou de in te li gên cia,
for ça de co man do e amor à Pá tria.

Por tan to, Srªs e Srs. Se na do res, cada vez que
os cla rins de nos sos re gi men tos res so a rem o to que
“Aí vem Ma no el Luís”, nós, pa tri o tas de to dos os rin -
cões, de to das as co res, re no va re mos a ina ba lá vel fé
em nos sa gen te, fé em nos sa Pá tria, fé no fu tu ro, es -
te a da nas gló ri as do pas sa do e nos de sa fi os do pre -
sen te.

Esta pro fes so ra de His tó ria que, mo des ta men te,
en si nou o amor à Pá tria a tan tas cri an ças e ado les-
cen tes, por ser bra si le i ra e ga ú cha, não po de ria fur -
tar-se de ho me na ge ar um dos pi la res da na ci o na li da-
de, um de fen sor do Bra sil e da li ber da de: o Pa tro no da 
Ca va la ria.

Ma no el Luís Osó rio, o Le gen dá rio, cer ta men te
te ria as si na do em ba i xo a es tro fe fi nal do hino do nos -
so Rio Gran de do Sul:

“Mas não bas ta para ser li vre
Ser for te, aguer ri do e bra vo
Povo que não tem vir tu de
Aca ba por ser es cra vo”

Ao re ve ren ci ar Osó rio, ho me na ge io a gran di o-
si da de e a bra vu ra de nos sa Ca va la ria e do Exér ci to
Na ci o nal. A His tó ria é para ser cons tru í da, vi vi da,
exal ta da e trans mi ti da às no vas ge ra ções.

Obri ga da, Srª Pre si den te.

Du ran te o dis cur so da Sra. Emí lia Fer -
nan des, 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. Car los Wil-
son, 1º Se cre tá rio.

Du ran te o dis cur so da Sra. Emí lia Fer -
nan des, 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. Anto nio Car los Va la da res, 2º
Vice-Pre si den te.

Du ran te o dis cur so da Sra. Emí lia Fer -
nan des, 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 pela Sra. Ma ria do
Car mo Alves, Su plen te de Se cre tá rio.

A SRA. PRESIDENTE (Ma ria do Car mo Alves) 
– Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ge ral do Cân di do.

S. Exª dis põe de vin te mi nu tos para fa zer o seu
pro nun ci a men to.

O SR. GERALDO CÂNDIDO (Blo co/PT – RJ.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora-
dor.) – Srª Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o Go -
ver no Fer nan do Hen ri que Car do so, mais uma vez,
sur pre en de-nos com al gu mas ini ci a ti vas, pois sa be-
mos que, por trás de las, há ou tros ob je ti vos.

O Go ver no lan çou, nes ta se ma na, uma sé rie de
pro pos tas – uma lis ta com mais de 500 itens – em re -
la ção aos di re i tos hu ma nos, o que é uma tre men da
de ma go gia. Na ver da de, o Go ver no, que se re no va rá
da qui a al guns me ses, está pro pon do es sas ini ci a ti-
vas para que o pró xi mo Go ver no pos sa cum pri-las.

Sr. Pre si den te, não me sur pre en de que esse
Go ver no, no mes mo mo men to em que ve ta va um pro -
je to im por tan te para a co mu ni da de ne gra bra si le i ra,
lan ça va um pla no de di re i tos hu ma nos avan ça do e
mo der no.

Como todo o Go ver no Fer nan do Hen ri que Car -
do so, no pa pel, as co i sas são bo ni tas, mas, na prá ti-
ca, nada muda. De que adi an ta fa zer um pla no para o
pró xi mo Go ver no? Qu an do tem a opor tu ni da de de
mu dar e fa zer va ler os di re i tos dos ne gros, o Go ver no
se aco var da.

No dia 13 de maio de 2002, o Pre si den te ve tou o 
Pro je to nº 129, de 1995, de au to ria da en tão Se na do-
ra e atu al Go ver na do ra do Rio de Ja ne i ro Be ne di ta da
Sil va, que re gu la men ta ria o di re i to de pro pri e da de
das ter ras tra di ci o na is para as co mu ni da des re ma-
nes cen tes dos Qu i lom bos e o pro ce di men to da sua ti -
tu la ção de pro pri e da de imo bi liá ria, na for ma do art. 68 
do Ato das Dis po si ções Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as
da Cons ti tu i ção Fe de ral.

As jus ti fi ca ti vas para o veto fo ram vá ri as: de in -
cons ti tu ci o na li da de até uma ques tão se mân ti ca so-
bre a di fe ren ça en tre “co mu ni da des re ma nes cen tes”
e “re ma nes cen tes dos Qu i lom bos”. Mas a base do
Go ver no nun ca se ma ni fes tou so bre isso nos sete
anos em que esse pro je to foi dis cu ti do. Tra tou-se de
uma ma no bra para pro te lar a de fi ni ti va re gu la men ta-
ção des se dis po si ti vo cons ti tu ci o nal.

Em se gui da, o Pre si den te lan ça o novo Pla no
Na ci o nal de Di re i tos Hu ma nos, an tes mes mo que as
pro mes sas do pri me i ro te nham sa í do do pa pel. E já
anun cia que, dos 518 itens des sa nova ver são do Pla -
no, ape nas 156 de vem ser exe cu ta dos nes te ano. Isso 
sem fa lar que um dos te mas mais po lê mi cos, que
apa re ceu como car ro-che fe do Pla no nos jor na is no
dia se guin te, como sím bo lo de van guar da des te Go -
ver no já em fim de fes ta, é na ver da de uma me di da
pro pos ta e de fen di da pelo PT há mu i tos anos: a união
le gal en tre pes so as do mes mo sexo.
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Ou tro pon to, res sal ta do como pse u do-in clu são
de ex clu í dos, diz res pe i to aos ne gros, o que pa re ce
uma con tra di ção. O Pla no su ge re a cri a ção de co tas
para ofer ta de em pre go a ne gros nos se to res pú bli co
e pri va do e no en si no su pe ri or. Ora, se o Pre si den te
quer mes mo aca bar com a ex clu são dos ne gros, por
que, en tão, ve tou o pro je to que ga ran ti ria o di re i to de
pro pri e da de das ter ras dos qui lom bos aos ne gros
mais po bres?

A data de 13 de maio, que al guns co me mo ram
como o Dia da Abo li ção da Escra va tu ra no Bra sil, não
é um dia de fes ta para os ne gros. É um dia de pro tes-
tos e de nún ci as con tra o que, para nós, con ti nua sen -
do um tipo de es cra vi dão. Isso por que a Lei Áu rea não 
con se guiu, de fato, igua lar bran cos e ne gros na so ci e-
da de bra si le i ra.

Qu an do de i xo meu es cri tó rio no Rio de Ja ne i ro
e atra ves so a Ci ne lân dia, está ali a pro va de que os
ne gros con ti nu am es cra vos. São es cra vos da mi sé ria,
da fome, do de sem pre go, da fal ta de mo ra dia e edu -
ca ção. São me ni nos e me ni nas fa min tos, su jos, ven -
den do bala, che i ran do cola, dor min do en tre sa cos de
lixo. São mu lhe res que ama men tam seus fi lhos sen ta-
das nas cal ça das imun das. Eles es tão ali, to dos os
dias, es cra vos do des ca so e do pre con ce i to.

A Lei Áu rea não trou xe os ne gros para den tro
das ca sas, das es co las, das uni ver si da des, do mer ca-
do de tra ba lho. Os ne gros con ti nu am na sen za la em
nos so País, mas numa si tu a ção ain da pior: an tes, ti -
nham casa e co mi da; hoje, têm ape nas o chi co te. A
ma i or pro va des sa si tu a ção fo ram os re cen tes atos do 
Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so.

É pre ci so aca bar com a hi po cri sia. Se hou ves se,
de fato, abo li ção da es cra va tu ra ne gra no País, não
es ta ría mos ain da hoje, no iní cio do ter ce i ro mi lê nio,
pre ci san do de leis, que se quer saem do pa pel, para
ten tar in se rir o ne gro na so ci e da de e dar-lhe di re i to,
voz, vez e res pe i to. Me di das como as anun ci a das
pelo Go ver no no dia 13 de maio mos tram que o mito
da de mo cra cia ra ci al no Bra sil está ca in do.

O fato é que ain da exis te es cra vi dão, e não só
de ne gros. Há bran cos fa zen do tra ba lho es cra vo em
nos so País. Na ca pi tal do Esta do que me ele geu, as
sen za las fo ram trans fe ri das do quin tal da casa gran de
para as fa ve las que su bi ram os mor ros, ver da de i ros
gue tos de ne gros, po bres, ex clu í dos do res pe i to da
so ci e da de. É uma ver go nha in ter na ci o nal!

Acre di to, Srª Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,
que nos so úni co or gu lho a ser co me mo ra do nes te
ano foi o re sul ta do da pes qui sa do IBGE de 2000. A
pre sen ça dos ne gros na po pu la ção bra si le i ra pas sou
de 5% para 6,2%, em dez anos. Ao mes mo tem po, a

quan ti da de de par dos caiu de 42,6% em 1999 para
39,1% em 2000.

Mas, se gun do téc ni cos da que le Insti tu to, o cres -
ci men to do ín di ce não in di ca o cres ci men to do nú me-
ro de ne gros e sim uma mu dan ça de com por ta men to
sig ni fi ca ti va. O ne gro não es con de mais que é ne gro.
O ne gro está res ga tan do a sua cor e exi bin do-a com
or gu lho, sem medo do pre con ce i to que ain da re i na
em nos sos tem pos.

Srª Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, para con -
clu ir, eu que ria abor dar um tema tam bém mu i to im-
por tan te e pre o cu pan te: a cam pa nha dos pe tro le i ros
no Bra sil. Nes ta se ma na, fo mos pro cu ra dos pe los di ri-
gen tes da Fe de ra ção Úni ca dos Pe tro le i ros – FUP,
que nos trou xe ram a pre o cu pa ção em re la ção ao an -
da men to das ne go ci a ções com a Pe tro bras.

Os di ri gen tes sin di ca is dos pe tro le i ros, em âm -
bi to na ci o nal, es tão pre o cu pa dos com a in tran si gên-
cia da di re ção da em pre sa. O Sr. Fran cis co Gros está
sen do mu i to ri go ro so nas ne go ci a ções, o que pode
de sen ca de ar nova gre ve na Pe tro bras. Isso não in te-
res sa nem a nós, Par la men ta res, nem à so ci e da de,
nem aos sin di ca lis tas, nem aos tra ba lha do res, já que
ain da te mos na lem bran ça a gre ve de 1998, que du -
rou mu i tos dias e ca u sou gran des pre ju í zos à Na ção.
Na épo ca, os sin di ca tos fo ram pu ni dos ri go ro sa men te
com uma mul ta de R$180 mil por dia, o que le vou à fa -
lên cia os sin di ca tos dos pe tro le i ros.

Qu e ro com par ti lhar essa pre o cu pa ção com os
Co le gas, por que, para nós, é mu i to im por tan te que a
di re ção da Pe tro bras te nha mais fle xi bi li da de, seja
mais sen sí vel em ace i tar a ne go ci a ção com os pe tro-
le i ros, para que po nha mos fim a esse im pas se cri a do
em fun ção des sa di fi cul da de que se apre sen ta.

O Sr. Chi co Sar to ri (Blo co/PSDB – RO) – Con -
ce de-me V. Exª um apar te?

O SR. GERALDO CÂNDIDO (Blo co/PT – RJ) –
Con ce do o apar te a V. Exª.

O Sr. Chi co Sar to ri (Blo co/PSDB – RO) – Agra -
de ço a con ces são do apar te, meu ami go, no bre Se -
na dor Ge ral do Cân di do, que mu i to hon ra o seu man -
da to pela ci da de do Rio de Ja ne i ro. Qu an do V. Exª faz
crí ti cas ao Go ver no do Pre si den te Fer nan do Hen ri-
que Car do so, devo res sal tar que Sua Exce lên cia não
faz dis tin ção em aju dar as pre fe i tu ras de to dos os
Esta dos do Bra sil, seja qual for o Par ti do, o PT, o PDT
ou qual quer ou tro par ti do. Mes mo as sim, te nho ob-
ser va do, mes mo an tes de ter as su mi do este man da-
to, que o PT vota de for ma con trá ria em qua se to dos
os as sun tos. Além dis so, seus mem bros sem pre di zi-
am que o Pla no Real era um pla no ele i to re i ro e não vi -
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ge ria nem por 60 dias – o pla no va le ria so men te nas
ele i ções. Ago ra os can di da tos di zem que o Pla no
deve ser man ti do. Não vou ci tar no mes, pois gos to de
fa zer cam pa nha so men te em nome do meu can di da-
to, di zen do o que ele vai ou não vai fa zer. Além dis so,
não é épo ca de cam pa nha, e es ses as sun tos são de
épo ca de ele i ção. Con tu do, devo di zer, re pi to, que tais 
po lí ti cos es tão afir man do ago ra que o Pla no Real
deve ser man ti do, que são fa vo rá ve is a ele, que não
deve ha ver mu dan ças. Então, não há de ma go gia so -
men te pelo lado do Go ver no; está ha ven do de ma go-
gia pelo lado do pró prio PT, prin ci pal men te ago ra que
o Par ti do está apa re cen do nas pes qui sas. Mas as
pes qui sas são para a épo ca de cam pa nha. O que im -
por ta mes mo são as ele i ções do dia 6 de ou tu bro. Di -
ria ao no bre Se na dor Ge ral do Cân di do, por quem te -
nho mu i ta ad mi ra ção, que há mi lha res de co i sas boas 
no Go ver no Fer nan do Hen ri que Car do so. Esse Pre si-
den te fi ca rá mar ca do na His tó ria des te País como um
dos es ta dis tas que mais fez pela so ci e da de, prin ci pal-
men te pe los me nos fa vo re ci dos. Não é pos sí vel ci tar
tudo o que o Go ver no Fe de ral fez, mas po de mos des -
ta car, em es pe ci al, a área da Sa ú de, que me lho rou
mu i to. O Mi nis tro da Sa ú de, José Ser ra, fez um tra ba-
lho ex ce len te. Agra de ço por me ter con ce di do este
apar te, no bre Se na dor Ge ral do Cân di do.

O SR. GERALDO CÂNDIDO (Blo co/PT – RJ) –
Se na dor Chi co Sar to ri, agra de ço a V. Exª por sua con -
tri bu i ção ao nos so de ba te, a qual aju da a me lho rar a
nos sa dis cus são. É uma in ter ven ção im por tan te,
mas, com todo o res pe i to a V. Exª, que ro dis cor dar de
al gu mas con si de ra ções que fo ram fe i tas.

Ci ta rei três ques tões: em pri me i ro lu gar, quan to
aos in di ca do res eco nô mi cos e so ci a is co lhi dos pelo
IBGE no cen so de 2000, tais da dos fo ram di vul ga dos
re cen te men te e de mons tram que, no Bra sil, a si tu a-
ção não an dou tão bem como V. Exª diz. Os in di ca do-
res so ci a is são as prin ci pa is tes te mu nhas, pois de-
mons tram que, em mu i tos as pec tos, nos so povo está
em pior si tu a ção do que há al guns anos. Ou tro pon to
em que dis cor do de V. Exª diz res pe i to ao Pla no Real.
Se na dor Chi co Sar to ri, cre io que nin guém de bom
sen so po de rá ter opi nião con trá ria ao Pla no Real pelo 
fato de ter sido lan ça do por Fer nan do Hen ri que Car -
do so. A po pu la ção so freu mu i to com a in fla ção, um
cân cer que cor ro ía o sa lá rio de to dos os tra ba lha do-
res. O Pla no Real é um as pec to po si ti vo do Go ver no
Fer nan do Hen ri que Car do so que não po de mos ig no-
rar. Do mar a in fla ção era algo di fí cil, e o pro je to do
atu al Go ver no não deve ser des car ta do. Pen so que
qual quer go ver no de bom sen so deve fa zer um es for-
ço para con ti nu ar a con ter a in fla ção, que é um mal

imen so para a po pu la ção, prin ci pal men te para os as -
sa la ri a dos. Fi nal men te, com re la ção à sa ú de, tam-
bém dis cor do de V. Exª, já que ob ser va mos o res sur-
gi men to de do en ças, como a tu ber cu lo se, que es ta-
vam pra ti ca men te ex tin tas des de me a dos do sé cu lo
pas sa do. Há, ou tra vez, um re cru des ci men to da tu-
ber cu lo se nas ci da des gran des, como Rio de Ja ne i ro,
Sal va dor, São Pa u lo, Re ci fe. Nas ci da des mais po-
bres, os ba ir ros da pe ri fe ria têm tido, com fre qüên cia,
a pre sen ça de he pa ti te e de me nin gi te, do en ças gra -
ves, epi dê mi cas, que ata cam fre qüen te men te as áre -
as de po pu la ções po bres, onde não exis te sa ne a-
men to bá si co. Há tam bém a ques tão da den gue. No
Rio de Ja ne i ro, meu Esta do de ori gem, que re pre sen-
to no Se na do, ti ve mos nes te ano uma epi de mia de
den gue sem pre ce den tes, com mais de 100 mil pes -
so as atin gi das e mais de 100 óbi tos, o que é mu i to
gra ve. Até o pre sen te mo men to, a epi de mia de den -
gue gras sa nos Esta dos de Nor te a Sul des te País.

V. Exª há de con vir que, numa si tu a ção em que
do en ças epi dê mi cas, con ta gi o sas, como a tu ber cu lo-
se, a he pa ti te, a me nin gi te e a den gue, ata cam a po -
pu la ção do Bra sil in te i ro, isso sig ni fi ca que não ti ve-
mos uma ação efe ti va do Mi nis té rio da Sa ú de no com -
ba te a es sas do en ças e en de mi as. Por tan to, Se na dor,
não con cor do com V. Exª quan to à me lho ria do aten di-
men to à sa ú de da po pu la ção. E ain da há ou tros as -
pec tos. Agra de ço a V. Exª pelo apar te, mas que ro ter -
mi nar com essa dis cor dân cia.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. ROBERTO SATURNINO (Blo co/PT – RJ) 

– Srª Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.
A SRA. PRESIDENTE (Ma ria do Car mo Alves)

– Tem V. Exª a pa la vra, pela or dem.
O SR. ROBERTO SATURNINO (Blo co/PT – RJ.

Pela or dem.) – Srª Pre si den te, que ro co mu ni car à
Pre si dên cia, à Mesa e à Casa que on tem me fi li ei ao
Par ti do dos Tra ba lha do res e, por con se guin te, a par tir
de hoje, pas so a in te grar a Ban ca da do PT nes ta
Casa.

Era o que eu ti nha a di zer, Srª Pre si den te.
A SRA. PRESIDENTE (Ma ria do Car mo Alves)

– Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Fer nan do Ri -
be i ro, por 20 mi nu tos.

A SRA. EMILIA FERNANDES (Blo co/PT – RS)
– Srª Pre si den te, peço a pa la vra como Lí der.

A SRA. PRESIDENTE (Ma ria do Car mo Alves)
– Tem V. Exª a pa la vra, como Lí der.

A SRA. EMILIA FERNANDES (Blo co/PT – RS.
Como Lí der, para uma co mu ni ca ção. Sem re vi são da
ora do ra.) – Srª Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,
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como Lí der do Par ti do dos Tra ba lha do res nes te mo -
men to, ten do em vis ta que nos so Lí der, o Se na dor
Edu ar do Su plicy, está au sen te des ta Casa, em mis -
são ofi ci al, que re mos, em nome do Par ti do, re a fir mar
aqui o que já foi dito on tem, pu bli ca men te, para todo o 
Bra sil, pe las nos sas li de ran ças ma i o res  pelo nos so
Pre si den te do Par ti do, De pu ta do José Dir ceu, pelo
nos so gran de lí der e can di da to à Pre si dên cia da Re -
pú bli ca, José Iná cio Lula da Sil va –, a ale gria, o en-
gran de ci men to do Par ti do dos Tra ba lha do res em re -
ce ber em seus qua dros fi gu ra do por te de Ro ber to
Sa tur ni no.

Não va mos aqui dis cor rer so bre a sua vida  até
po de re mos fazê-lo em ou tra opor tu ni da de , mas o
Bra sil todo o co nhe ce, sabe da sua éti ca, da sua ca -
pa ci da de de olhar o mun do com os olhos da res pon-
sa bi li da de, da aten ção es pe ci al em re la ção às pes so-
as mais ne ces si ta das e da so be ra nia e da in de pen-
dên cia des te País.

O Par ti do dos Tra ba lha do res, em es pe ci al a
Ban ca da do PT no Se na do da Re pú bli ca, or gu lha-se
e pres ta sua ho me na gem a este mais novo e sem pre
com pa nhe i ro da Ban ca da do PT nes ta Casa.

O SR. ROBERTO SATURNINO (Blo co/PT – RJ) 
– Mu i to obri ga do, Se na do ra Emi lia Fer nan des. Agra -
de ço, de co ra ção, pe las suas pa la vras.

A SRA. PRESIDENTE (Ma ria do Car mo Alves)
– Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Fer nan do Ri -
be i ro, por 20 mi nu tos.

O SR. FERNANDO RIBEIRO (PMDB – PA. Pro -
nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) –
Srª Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, tra zem-me
hoje à tri bu na dois as sun tos que, em mim, ca u sa ram
pro fun da mo ti va ção para vir e re gis trar a po si ção de
um Par la men tar novo aqui nes ta Casa, ain da apren -
den do o ofí cio de re pre sen tar o seu Esta do no Se na-
do da Re pú bli ca, mas pro fun da men te im bu í do dos
me lho res pro pó si tos em re la ção aos te mas que di-
gam res pe i to ao seu Esta do do Pará e ao País como
um todo.

Não po de ria de i xar de re gis trar o pro fun do
mal-es tar que sin to ao me de fron tar di a ri a men te com
no ti ciá ri os e ma ni fes ta ções su ces si vas de se to res do
Go ver no em re la ção à vo ta ção da CPMF. Não de se jo
aqui abor dar, de for ma téc ni ca, to das as im pli ca ções
des sa con tri bu i ção, que, ins ti tu í da em 1993, era ini ci-
al men te para ser tem po rá ria, mas, ao lon go do tem -
po, vem sen do re no va da e ten do a sua alí quo ta ele va-
da. Na vi são da ma i o ria da so ci e da de, a CPMF já se
tor nou um tri bu to per ma nen te. Ca u sam-me pro fun do
cons tran gi men to as ma ni fes ta ções do Go ver no – que

exer ce uma pres são que con si de ro le gí ti ma, pois esta 
é uma Casa po lí ti ca, o Go ver no é uma ins ti tu i ção po lí-
ti ca, e po lí ti ca se faz por meio de jo gos de pres são -,
ca u sam-me pro fun do cons tran gi men to as su ces si vas
ma ni fes ta ções de au to ri da des da po lí ti ca eco nô mi ca
e de ou tros se to res como que a res pon sa bi li zar o Se -
na do da Re pú bli ca por even tu a is pre ju í zos ca u sa dos
pela não-apro va ção ime di a ta da CPMF. Te mos res-
pon sa bi li da des para com o ajus te fis cal e o bom an -
da men to das con tas pú bli cas, é bem ver da de, mas
tam bém so mos res pon sá ve is pela tra mi ta ção nor mal
das ma té ri as aqui tra ta das, com a apre ci a ção de to -
dos os seus as pec tos, com todo o cri té rio.

Srª Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a mim
me ca u sa pro fun do mal-es tar ver o Se na do, aqui e ali, 
tra ta do como uma mesa de bar ga nha, num pro ces so
em que se acu sam de ter mi na dos par ti dos. Não te nho
pro cu ra ção para de fen der qual quer par ti do em re la-
ção à ques tão da pror ro ga ção ou do es ta be le ci men to
de uma ope ra ção pa drão para a apre ci a ção da CPMF.

Fico tam bém pro fun da men te con tris ta do quan -
do vejo a chan ta gem – e aqui po de mos usar essa pa -
la vra – que o Go ver no usa para ame a çar o Con gres so
Na ci o nal pe ran te a opi nião pú bli ca, pro cu ran do dar a
im pres são de que a não-apro va ção ime di a ta des sa
me di da po de rá nos le var aos ca mi nhos hoje tri lha dos
pela Argen ti na e po de rá im pli car uma sé rie de res tri-
ções nos ser vi ços da área de sa ú de, de pre vi dên cia
so ci al, de pro je tos, en fim, com que o Go ver no se de -
fron tar.

Pa ra do xal men te a isso, ve mos con tí nu as no tí ci-
as de au men to de ar re ca da ção, re cor des de ar re ca-
da ção su ces si va men te ba ti dos pelo Go ver no, o que é
mo ti vo de re go zi jo para a equi pe eco nô mi co e tam-
bém, em úl ti ma aná li se, de tran qüi li da de para os ru -
mos da eco no mia do País. Não se pode usar ape nas
da CPMF como des cul pa para atra sos de cum pri-
men tos de obri ga ções por par te do Go ver no, atra sos
para li be ra ções de pro je tos de in te res se dos Esta dos,
mu i tas ve zes pro je tos de in te res se so ci al.

O Go ver no on tem anun ci ou o re pre sa men to ou
o blo que io de re cur sos em di ver sas áre as. Sra Pre si-
den te, sur pre en de-nos que, en tre os va lo res ti dos
como pas sí ve is de re ten ção, es te ja gran de par te dos
re cur sos de al guns Mi nis té ri os de gran de im por tân cia
pelo ca rá ter so ci al e eco nô mi co – como o da Agri cul-
tu ra, por exem plo, que terá 21,9% do seu or ça men to
re ti do, em fun ção hi po te ti ca men te da não-apro va ção
ime di a ta da CPMF no Se na do -, en quan to que as
des pe sas, por exem plo, da Pre si dên cia da Re pú bli ca
es te jam res tri tas ape nas num per cen tu al de 6,3%.
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Sra Pre si den te, Srªs e Srs Se na do res, como
dis se, ca u sa-me pro fun do mal-es tar toda essa pres-
são, esse po si ci o na men to não só das au to ri da des go -
ver na men ta is, que, em úl ti ma aná li se, como já dis se,
con si de ro le gí ti ma, uma vez que vi ve mos de um in ter-
câm bio de pres sões, mas tam bém da mí dia, que ten -
ta usar isso como uma arma ele i to ral con tra os Par la-
men ta res, sem le var em con si de ra ção que, se gu ra-
men te, 90% da so ci e da de bra si le i ra so fre na pele a in -
jus ti ça de mais esse per ver so im pos to, que tri bu ta o
rico e o po bre da mes ma for ma. Para o po bre, esse
im pos to é pe sa do, obri gan do-o, no fim do mês, a re -
cor rer ao che que es pe ci al para o pa ga men to de con -
tas, en quan to que, para o pri me i ro, o im pos to não faz
a me nor di fe ren ça.

Acre di to que há um pro fun do des co nhe ci men to
do que pen sa a so ci e da de. Tive a opor tu ni da de de, na 
sex ta-fe i ra, em Be lém, ter um en con tro com al guns
em pre sá ri os. A per gun ta unâ ni me que me foi fe i ta, ao
fim da con ver sa, já des con tra i da men te, é o que po de-
ria ser fe i to no Con gres so Na ci o nal para se bus ca rem
ou tras al ter na ti vas que não obri gas sem o Go ver no a
se va ler de me di das como a CPMF para o equi lí brio
das suas con tas pú bli cas.

Gos ta ria, em re la ção a esse as sun to, de en fa ti-
zar que, do mon tan te dos re cur sos ar re ca da dos com
a CPMF, que ini ci al men te eram vin cu la dos à sa ú de,
ape nas 36% são nela hoje apli ca dos. Ou seja, ape nas
36% do que é ar re ca da do ou do que se ria ar re ca da do
com a CPMF para o ano de 2002 será apli ca do na
área de sa ú de. Vê-se que hou ve, ao lon go do tem po,
um des vio de ou tras fon tes de re cur sos da sa ú de,
sem o que não es ta ría mos hoje nes sa con tin gên cia
de agra va men to dos pro ble mas do se tor, uma vez
que se pro cu ra cri ar a idéia de que, sem essa con tri-
bu i ção, sem a ime di a ta apro va ção des sa me di da,
será cri a do um caos no se tor. Não, o se tor está e sem -
pre es te ve um caos.

Não que ro que meu pro nun ci a men to aqui seja
con fun di do com qual quer apro va ção ou de sa pro va-
ção a pes so as que pas sa ram pelo se tor de sa ú de e
que hoje são can di da tas a car gos ma jo ri tá ri os nes te
País. Mas é in con tes tá vel que, se hou ve avan ços,
como, por exem plo, no es ta be le ci men to de po lí ti ca
es pe ci al para de ter mi na das do en ças, que bras de pa -
ten tes, ins ti tu i ção dos ge né ri cos, há tam bém a de plo-
rá vel si tu a ção de ca la mi da de nos pos tos de sa ú de de
cer tos rin cões, que, mu i tas ve zes, não têm uma sim -
ples su tu ra ou um re mé dio para dor de bar ri ga de cri -
an ça. Par ti cu lar men te em meu Esta do, o se tor de sa -
ú de não usu frui de qual quer be ne fí cio que pos sa ser
atri bu í do di re ta men te à co bran ça da CPMF.

Em úl ti ma aná li se, re cor do, como ob ser va dor, a
luta do Dr. Adib Ja te ne por re cur sos para a sa ú de.
Cre io que o Dr. Adib Ja te ne não sa bia que a idéia por
ele res ta u ra da, de um im pos to já ex tin to, fos se de ta -
ma nha im por tân cia para a es ta bi li da de das con tas
pú bli cas em nos so País. Enten do que, se ver da de i ro
for o grau de im por tân cia da CPMF nes se pro ces so,
de ve ria sim o Dr. Adib Ja te ne ser can di da to à Pre si-
dên cia do Bra sil, por que ele, com o seu im pos to, te ria
acha do a fór mu la má gi ca para a es ta bi li da de das
con tas pú bli cas, o que é o ob je ti vo de qual quer go ver-
nan te.

Sras e Srs Se na do res, além des se as sun to, de -
se jo tam bém re gis trar que, no meu Esta do, às pri me i-
ras ho ras da ma dru ga da de hoje, en cer rou-se uma
par te do jul ga men to dos en vol vi dos e acu sa dos no la -
men tá vel, tris te, de plo rá vel, ver go nho so epi só dio de -
no mi na do Cha ci na de Ca ra jás. Para nós, pa ra en ses,
é mo ti vo de pro fun da cons ter na ção. Não po de ria de i-
xar de men ci o nar esse epi só dio aqui, sem, en tre tan-
to, ab so lu ta men te for mu lar ju í zo so bre cul pa bi li da de
ou não dos que es ta vam sen ta dos no ban co dos réus, 
por que não sou juiz e a fun ção de jul gar cabe à Jus ti-
ça. Mas, com a cer te za de que aque le la men tá vel e
de plo rá vel epi só dio, que vi ti mou 19 pes so as des pro-
te gi das, de sas sis ti das da so ci e da de e atin giu ou tras
tan tas, vi ti ma rá por mu i to tem po ou tros tan tos que es -
tão se ven do na imi nên cia da con de na ção, como o
co man dan te da ope ra ção, Co ro nel Pan to ja, que re ce-
beu esta ma dru ga da uma pena de mais de du zen tos
anos de pri são. Cer ta men te, não pos so con cor dar
com a ex ten são de uma pena des sas. Não es tou em
ab so lu to de fen den do a im pu ni da de. Acho que os res -
pon sá ve is têm que ser jul ga dos e pa gar pe los seus
cri mes. To da via, pen so que, sob pena de se le var
essa ques tão a ou tros con fron tos e não apren der as
li ções da tra gé dia que foi para nós to dos, pa ra en ses e 
bra si le i ros e ci da dãos ar do ro sos de fen so res da paz,
al guns pon tos de vem ser ob ser va dos. Pri me i ro, cer -
ta men te fal tam ou tros res pon sá ve is no ban co do réus 
em que se on tem sen tou o ofi ci al da Po lí cia Mi li tar
res pon sá vel pela ope ra ção. A pas si o na li da de e a fal ta
de cri té ri os po dem ter le va do a que, para se re me di ar
um cri me he di on do, se co me tam ou tras in jus ti ças
tam bém.

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res.

Du ran te o dis cur so do Sr. Fer nan do Ri -
be i ro, a Sra. Ma ria do Car mo Alves, Su plen-
te de Se cre tá rio, de i xa a ca de i ra da pre si-
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dên cia que é ocu pa da pelo Sr. Anto nio Car -
los Va la da res, 2º Vice-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 Chi co Sar to ri,
pe din do a S. Exª que res trin ja o seu pro nun ci a men to,
pois te mos que en trar na Ordem do Dia. 

Logo após o seu pro nun ci a men to, tam bém fa la-
rá a Se na do ra Ma ria do Car mo.

Obri ga do pela com pre en são.
O SR. CHICO SARTORI (Blo co/PSDB – RO) –

Se rei bre ve, Sr. Pre si den te.
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Pela or dem,

Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da-

res) – Con ce do a pa la vra a V. Exª pela or dem.
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR. Pela or dem.

Sem re vi são do ora dor.) – .Sr. Pre si den te, de se jo sa -
ber se o uso da pa la vra para co mu ni ca ção ina diá vel
será fe i to an tes da Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da-
res) – Se na dor Osmar Dias, V. Exª. terá as se gu ra do o
uso da pa la vra para co mu ni ca ção ina diá vel an tes da
Ordem do Dia.

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Obri ga do, Sr. 
Pre si den te.

O SR. CHICO SARTORI (Blo co/PSDB – RO.
Pro nun cia o se guin te dis cur so.) – Sr. Pre si den te, Srªs
e Srs. Se na do res, as so mo à tri bu na des ta Casa para
tra zer um as sun to da ma i or re le vân cia para o exer cí-
cio da ci da da nia.

O con su mi dor dos ser vi ços pú bli cos no nos so
País vem sen do cons tan te men te ame a ça do pe las
em pre sas que atu al men te de têm suas con ces sões
ou mes mo per mis sões para as re fe ri das e di ver sas
ex plo ra ções dos mais di fe ren ci a dos ser vi ços.

Na ver da de, tor na ram-se cons tan tes as re cla-
ma ções dos con su mi do res des ses ser vi ços pelo re -
ce bi men to de car tas das re fe ri das em pre sas, ame a-
çan do ins cre ve rem aque les usuá ri os que, por ven tu ra,
en con trem-se ina dim plen tes nos di ver sos ca das tros
pú bli cos de pro te ção ao cré di to, como é o caso do Se -
ra sa e de ou tros. Qu an do isso ocor re, pas sa a pre ju di-
car du pla men te o con su mi dor, pois, além de au to ri zar
o cor te dos ser vi ços, eli mi na-o ba si ca men te do mer -
ca do fi nan ce i ro e do con su mo do més ti co por via do
sis te ma de cré di to.

É prin cí pio ló gi co que “não se pode ti rar de onde 
não se tem”. Por tan to, tor na-se evi den te que não é
nor mal exi gir das em pre sas con ces si o ná ri as e per -
mis si o ná ri as de ser vi ços pú bli cos que ofe re çam ser -

vi ços ade qua dos e por ta ri fas mó di cas, se não ti ve-
rem a jus ta re mu ne ra ção pe los ser vi ços pres ta dos.

Ser vi ço ade qua do, diz a lei, é o que sa tis faz as
con di ções de re gu la ri da de, con ti nu i da de, efi ciên cia,
se gu ran ça, atu a li da de, ge ne ra li da de, cor te sia e mo -
di ci da de de ta ri fas.

Ora, Sr. Pre si den te, é ilu só rio exi gir que as em -
pre sas pres tem ser vi ços ade qua dos sem que te nham
a con tra pres ta ção pe cu niá ria ca paz de co brir os cus -
tos e ain da so brar uma par ce la su fi ci en te para re mu-
ne rar o ca pi tal e, tam bém, para a re in ver são na me -
lho ria dos em pre en di men tos.

Pro te ger o ca pi ta lis mo em de tri men to dos usuá -
ri os é algo que não po de mos ace i tar, tam pou co co gi-
tar, por ser con trá rio ao sen ti men to de jus ti ça que
deve im pe rar na pres ta ção de ser vi ços a car go do
Esta do. Fa vo re cer a ina dim plên cia nada mais sig ni fi-
ca do que pre ju di car o pró prio sis te ma de des cen tra li-
za ção da pres ta ção de ser vi ços pú bli cos, à me di da
que essa prá ti ca aca ba ria por in vi a bi li zar o re gi me de
con ces são e de per mis são.

O que se pre ten de é evi tar que o usuá rio seja
pu ni do duas ve zes, pois a pró pria lei de con ces sões,
aci ma re fe ri da, pre vê a in ter rup ção do ser vi ço por
mo ti vo de ina dim ple men to do usuá rio.

Além do mais, pre vê-se tam bém a co mi na ção
de pe na li da des em caso de de so be diên cia ao pre ce i-
to que se pre ten de in clu ir no di re i to po si ti vo de nos so
País.

Assim sen do, S. Pre si den te, que re mos apro ve i-
tar esta opor tu ni da de para apre sen tar pro je to de lei
com in tu i to de pro i bir que tais em pre sas ins cre vam
nos ca das tros pú bli cos de de ve do res ina dim plen tes
os usuá ri os de seus ser vi ços, pois já con tam com for -
mas mais efi ca zes de evi tar o ca lo te.

Se gun do o Pro con – Có di go de De fe sa do Con -
su mi dor –, em pre sas que pres tam ser vi ço de te le fo-
nia, ener gia elé tri ca, água e sa ne a men to não po dem
in clu ir na lis ta da Se ra sa e SPC con su mi do res ina-
dim plen tes. A Te lesp Ce lu lar foi mul ta da pelo Pro con
em R$1.036.726,60 por ter en vi a do nome de cli en tes
ina dim plen tes à SERASA e SPC (Ser vi ço de Pro te-
ção ao Cré di to). De acor do com o Pro con, em pre sas
de te le fo nia não po dem in clu ir es ses cli en tes em lis -
tas de mau pa ga do res. Quem ti ver o nome en vi a do à
SERASA ou ao SPC por em pre sas de te le fo nia pode
re cla mar ao Pro con. O pro ces so aber to pelo Pro con
para mul tar uma em pre sa pode co me çar com uma re -
cla ma ção ou in ves ti ga ção pró pria.

Eram es sas a mi nhas con si de ra ções, Sr. Pre si-
den te.
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O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da-
res) – Hou ve um acor do en tre as Se na do ras Ma ria do
Car mo Alves e Mar lu ce Pin to para fa la rem após a
Ordem do Dia.

Após a Ordem do Dia, re tor na re mos a pa la vra
às no bres Se na do ras.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Osmar Dias. 
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR. Para uma co -

mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o DIEESE fez uma 
aná li se dos da dos le van ta dos pelo IBGE, que de-
mons tra, de for ma alar man te, a si tu a ção do Pa ra ná, o 
que deve se re fle tir na si tu a ção bra si le i ra, e che gou à
con clu são de que o ma i or pro ble ma da dé ca da foi o
de sem pre go e o ma i or pro ble ma do sé cu lo foi a dis tri-
bu i ção de ren da.

O Pa ra ná, hoje, se en con tra numa si tu a ção em
que 11,95% dos seus tra ba lha do res não têm em pre-
gos. Isso che ga ao nú me ro de 547 mil tra ba lha do res
de sem pre ga dos, Sr. Pre si den te.

É cla ro que esse cres ci men to do de sem pre go
pode ser no ta do quan do ob ser va mos o nú me ro de
1995. Nes se ano, 265 mil tra ba lha do res es ta vam de -
sem pre ga dos e, em 1999, eram 450 mil, o que re pre-
sen ta um cres ci men to, no pe río do, de 70% do nú me ro
de tra ba lha do res de sem pre ga dos. O em pre go só
cres ceu, nes se mes mo pe río do, 1,6%, o que sig ni fi ca
que pra ti ca men te não cres ceu.

As ca u sas in di ca das pelo IBGE já são co nhe ci-
das. É o ba i xo cres ci men to da eco no mia, mais ou me -
nos 2% ao ano; o au men to da pro du ti vi da de, sem re -
du ção da jor na da de tra ba lho e sem au men to de sa lá-
rio; a aber tu ra da eco no mia, que co lo ca os se to res
pro du ti vos bra si le i ros em de si gual da de na com pe ti-
ção, prin ci pal men te ago ra quan do se anun cia es ses
al tos sub sí di os à agri cul tu ra ame ri ca na, sem que haja 
uma po si ção fir me do Go ver no, ain da; pelo me nos
pelo que te mos co nhe ci men to; a taxa de juro, com bi-
na da com o alto ín di ce de tri bu ta ção da nos sa eco no-
mia, que che ga a qua se 35% do PIB; as al tas ta xas de 
ju ros que de sa ce le ram, ini bem, os in ves ti men tos e,
evi den te men te, ou tros fa to res que já con si de ra mos
aqui, como os pro ble mas cri a dos pela le gis la ção tra -
ba lhis ta, que pre ci sa ser mo der ni za da, sem me xer,
evi den te men te, nos di re i tos dos tra ba lha do res.

No Pa ra ná, a agro pe cuá ria ain da é o se tor que
mais gera em pre gos, com um ín di ce de 19%. O co-
mér cio gera 18% e a in dús tria, 16%. Evi den te men te,
a cons tru ção ci vil, que to dos di zem que deve ser re a ti-
va da para ge rar em pre gos, fica com 6%. Esses da dos
mos tram que o Pa ra ná ain da tem uma vo ca ção agrí -

co la que nin guém ja ma is po de rá ig no rar. Qu al quer
go ver no que ig no rar essa vo ca ção pro du zi rá um de -
sas tre so ci al, como esse a que es ta mos as sis tin do.

De ve mos par tir para uma in dus tri a li za ção vi go-
ro sa do Esta do do Pa ra ná, para que a com bi na ção de
uma agro pe cuá ria for te com uma in dús tria tam bém
for te pos sa cri ar as con di ções ne ces sá ri as à ge ra ção
de em pre gos e à cri a ção de opor tu ni da de de tra ba lho
para a po pu la ção do Esta do.

Sr. Pre si den te, ou tro dado re ve la que os pa ra na-
en ses tra ba lham aci ma da car ga ho rá ria le gal: 1,8 mi -
lhão de tra ba lha do res pa ra na en ses tra ba lham mais
de 44 ho ras se ma na is, o que de mons tra a pés si ma
dis tri bu i ção de ren da exis ten te no Esta do. Dos tra ba-
lha do res do Pa ra ná, 58% re ce bem me nos do que três 
sa lá ri os mí ni mos e ape nas 2,5% per ce bem sa lá rio
aci ma de 20 sa lá ri os mí ni mos por mês. Essa pés si ma
dis tri bu i ção de ren da tam bém pode ser ve ri fi ca da
com um dado mais re ve la dor: 2,1 mi lhões de pa ra na-
en ses es tão aba i xo da li nha da po bre za, ou seja, não
per ce bem R$80,00 por mês, o que os co lo ca numa si-
tu a ção não ape nas de mi sé ria, mas de mar gi na li da-
de. São mar gi na is da so ci e da de. Pre ci sa mos de um
pro gra ma de go ver no que pos sa in cluí-los e tor ná-los
ci da dãos de fato. Atu al men te, es sas pes so as es tão à
mar gem de to dos os be ne fí ci os con ce di dos pela le-
gis la ção tra ba lhis ta, por que não es tão re gis tra dos em 
car te i ra; es tão à mar gem de to dos os be ne fí ci os fu tu-
ros para ga ran tir in clu si ve uma ve lhi ce tran qüi la, com
apo sen ta do ria; es tão à mar gem do mer ca do de tra ba-
lho efe ti vo, for mal; es tão, por tan to, Sr. Pre si den te, à
mar gem da so ci e da de.

O Pa ra ná, que é um Esta do que pro duz um
quar to da pro du ção bra si le i ra de grãos – de cada 100
to ne la das, 25 to ne la das são pro du zi das na que le
Esta do. O Pa ra ná, que está ex pe ri men tan do, sim, não 
dá para ne gar, um avan ço no de sen vol vi men to da sua 
in dús tria, não pode de i xar na mar gi na li da de 2 mi-
lhões e 100 mil ir mãos nos sos.

Por isso, Sr. Pre si den te, é pre ci so uma po lí ti ca
efe ti va, que con so li de a nos sa agri cul tu ra e que faça
com que o Pa ra ná avan ce na in dús tria, mas sem des -
pre zar a nos sa vo ca ção e sem des pre zar os em pre-
sá ri os pa ra na en ses, que de vem ser pri o ri da de em
qual quer pla no de Go ver no, e não apo i ar em pre sas
es tran ge i ras, que re me tem para fora do Esta do e para 
fora do País os lu cros lá ob ti dos.

Era a co mu ni ca ção que eu que ria fa zer.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da-

res) – So bre a mesa, pro pos ta de emen da à Cons ti tu i-
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ção que será lida pela 1.ª Se cre tá ria em exer cí cio, Se -
na do ra Mar lu ce Pin to.

É lida a se guin te

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 24, DE 2002

Dá nova re da ção ao art. 54 do Ato
Das Dis po si ções Cons ti tu ci o na is Tran si-
tó ri as.

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

Art. 1º O ca put do art. 54 do Ato das Dis po si-
ções Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as pas sa a vi go rar com 
a se guin te re da ção:

“Art. 54. Os se rin gue i ros re cru ta dos nos ter mos
do De cre to-Lei nº 5.813, de 14 de se tem bro de 1943,
e am pa ra dos pelo De cre to-Lei nº 9.882, de 16 de se -
tem bro de 1946, e pela Lei nº 7.986, de 28 de de zem-
bro de 1989, re ce be rão, quan do ca ren tes, pen são
men sal vi ta lí cia no va lor de dois sa lá ri os mí ni mos e
um abo no anua, cal cu la do com base no va lor da pen -
são do mês de de zem bro de cada ano.”

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

Jus ti fi ca ção

Os se rin gue i ros abran gi dos pelo art. 54 do Ato
das Dis po si ções Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as, co nhe-
ci dos como “sol da dos da bor ra cha”, fo ram con vo ca-
dos e en ca mi nha dos pelo Go ver no do Pre si den te Ge -
tú lio Var gas para tra ba lhar nos se rin ga is da Re gião
Ama zô ni ca, du ran te a Se gun da Gu er ra Mun di al, nos
ter mos do De cre to-Lei nº 5.813, de 1943.

Esses tra ba lha do res de sem pe nha ram pa pel es -
tra té gi co nos pro je tos po lí ti cos do País, à épo ca, em
fun ção do acor do fir ma do com o Go ver no ame ri ca no
para o for ne ci men to de gran de quan ti da de de lá tex
para a in dús tria bé li ca, a pre ços ba i xos.

O De cre to-Lei nº 9.882, de 1946, ga ran tiu aos
“sol da dos da bor ra cha” um pla no as sis ten ci al em re -
tri bu i ção aos ser vi ços pres ta dos, o que só efe ti vou-se
com a Cons ti tu i ção de 1988, que lhes con ce deu pen -
são men sal vi ta lí cia, quan do ca ren tes, no va lor de 2
sa lá ri os mí ni mos, es ten di da aos de pen den tes, nas
mes mas con di ções, be ne fí cio este re gu la men ta do
pela Lei nº 7.986, de 1989.

Nada mais jus to con ce der a es ses se rin gue i ros
o abo no anu al, como é de no mi na do o dé ci mo ter ce i ro

sa lá rio na le gis la ção pre vi den ciá ria, con si de ran do
que os mes mos apre sen tam ca rac te rís ti cas nor ma is
de tra ba lha do res à épo ca, ten do in clu si ve ce le bra do
con tra tos de tra ba lho jun to aos se rin ga lis tas.

O in ci so VIII do art. 7º da Cons ti tu i ção ga ran te
aos tra ba lha do res ur ba nos e ru ra is o di re i to ao dé ci-
mo ter ce i ro sa lá rio com base na re mu ne ra ção in te gral
ou no va lor da apo sen ta do ria. Vi san do afas tar dú vi-
das em re la ção à abran gên cia des se di re i to, ou tras
dis po si ções cons ti tu ci o na is de ter mi nam sua apli ca-
ção tam bém aos ser vi do res pú bli cos ci vis e mi li ta res
e aos do més ti cos. Além dis so, o § 6º do art. 201 da
Car ta es ta be le ce que a gra ti fi ca ção na ta li na dos apo -
sen ta dos e pen si o nis tas te rão por base o va lor dos
pro ven tos no mês de de zem bro de cada ano.

Obser ve-se que to dos os be ne fí ci os es pe ci a is
con ce di dos pelo Po der Pú bli co – por exem plo, apo-
sen ta do ri as e pen sões de vi das a anis ti a dos, pa gas
pelo INSS à con ta de Encar gos Pre vi den ciá ri os da
União – con tem plam a con ces são do abo no anu al.

Face ao al can ce so ci al da pro pos ta, con ta mos
com o apo io dos ilus tres Par la men ta res para apro va-
ção des ta Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção.

Sala das Ses sões, 16 de maio de 2002. – Se na-
dor Chi co Sar to ri – Chi co Sar to ri – José Otá vio –
We ling ton Ro ber to – Fer nan do Ri be i ro – Be ní cio
Sam pa io – Jo nas Pi nhe i ro – Ro meu Tuma – Artur
da Tá vo la – Ro me ro Jucá – Mo re i ra Men des – Ari
Stad ler – Ge ral do Athoff – Amir Lan do – Re gi nal-
do Du ar te – Ro ber to Sa tur ni no – Mo za ril do Ca val-
can ti – Car los Pa tro cí nio – Anto nio Car los Va la da-
res – Ro ber to Fre i re – Ca sil do Mal da ner – Osmar
Dias – Ge ral do Cân di do – Tião Vi a na – Ro ber to
Re quião – Ma ri na Sil va – Emí lia Fer nan des – Gil -
ber to Mes tri nho – Re nam Ca lhe i ros – Fer nan do
Be zer ra – Gil vam Bor ges.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SUBSECRETARIA DE ATA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
Os se rin gue i ros re cru ta dos nos ter mos do De -

cre to-Lei nº 5.813, de 14 de se tem bro de 1943, e am -
pa ra dos pelo De cre to-Lei nº 9.882, de 16 de se tem-
bro de 1946, re ce be rão, quan do ca ren tes, pen são
men sal vi ta lí cia no va lor de dois sa lá ri os mí ni mos.

§ 1º O be ne fí cio e es ten di do aos se rin gue i ros
que, aten den do a ape lo do Go ver no bra si le i ro, con tri-
bu í ram para o es for ço de guer ra, tra ba lhan do na pro -
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du ção de bor ra cha, na Re gião Ama zô ni ca, du ran te a
Se gun do Gu er ra Mun di al.

§ 2º Os be ne fí ci os es ta be le ci dos nes te ar ti go
são trans fe rí ve is aos de pen den tes re co nhe ci da men te
ca ren tes.

§ 3º A con ces são do be ne fí cio far-se-á con for me
lei a ser pro pos ta pelo Po der Exe cu ti vo den tro de cen to
e cin qüen ta dias da pro mul ga ção da Cons ti tu i ção.
....................................................................................

DECRETO-LEI Nº 5.813, DE
14 DE SETEMBRO DE 1943

Apro va o Acor do re la ti vo ao re cru ta-
men to, en ca mi nha men to e co lo ca ção de
tra ba lha do res para a Ama zô nia e dá ou-
tras pro vi dên ci as.

O Pre si den te da Re pú bli ca, usan do da atri bu i-
ção que lhe con fe re a ar ti go 180 da Cons ti tu i ção, De -
cre ta:
....................................................................................

DECRETO-LEI Nº 9.882, DE
16 DE SETEMBRO DE 1946

Au to ri za a ela bo ra ção do um pla no
a as sis tên cia aos tra ba lha do res da bor ra-
cha.

o Pre si den te da Re pú bli ca usan do da atri bu i ção
que lhe con fe re a ar ti go 180 da Cons ti tu i ção, De cre ta:
....................................................................................

LEI Nº 7.986, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1989

Re gu la men ta a con ces são do be ne-
fí cio pre vis to no ar ti go 54 do Ato das Dis -
po si ções Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as e
da 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. 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:
....................................................................................

VIII – dé ci mo ter ce i ro sa lá rio com base na re mu-
ne ra ção in te gral ou no va lor da apo sen ta do ria;
....................................................................................

Art. 201. (*) Os pla nos de pre vi dên cia so ci al, me di-
an te con tri bu i ção, aten de rão, nos ter mos da lei, a:
....................................................................................

§ 6º A gra ti fi ca ção na ta li na dos apo sen ta dos e
pen si o nis tas terá por base o va lor dos pro ven tos do
mês de de zem bro de cada ano.
....................................................................................

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

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da res) –
A pro pos ta de emen da à Cons ti tu i ção que aca ba de ser
lida está su je i ta às dis po si ções es pe cí fi cas cons tan tes
dos arts. 354 e se guin tes do Re gi men to Inter no.

A ma té ria será pu bli ca da e des pa cha da à Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia.

O SR. PRESIDENTE (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 155, de 2002 (nº 366/2002, na ori gem), de
10 do cor ren te, so li ci tan do 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 to tal equi va len te a
US$ 34,000,000.00 (trin ta e qua tro mi lhões de dó la res
dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca), de prin ci pal, en tre o
Go ver no do Esta do de São Pa u lo e o Ban co Inte ra me ri-
ca no de De sen vol vi men to – BID, des ti na da a fi nan ci ar,
par ci al men te, o Pro gra ma de Ação nos Cor ti ços do Esta -
do de São Pa u lo – Pri me i ra Fase; e

– Nº 156, de 2002 (nº 367/2002, na ori gem), de
10 do cor ren te, so li ci tan do 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$ 120,000,000.00 (cen to e vin te mi lhões de dó -
la res dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca), de prin ci pal,
en tre o Go ver no do Esta do de São Pa u lo e o Ban co
Inte ra me ri ca no de De sen vol vi men to – BID, des ti na da
a fi nan ci ar, par ci al men te, o Pro gra ma de Re cu pe ra-
ção de Ro do vi as do Esta do de São Pa u lo.

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) – O Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca ado tou, em
14 de maio de 2002 e pu bli cou no dia 15 do mes mo
mês e ano, a Me di da Pro vi só ria nº 38, que “Dis põe
so bre o par ce la men to de dé bi tos tri bu tá ri os de Esta -
dos, do Dis tri to Fe de ral, de Mu ni cí pi os e de em pre sas
pú bli cas e pri va das em pro ces so de fa lên cia ou de li -
qui da ção, ins ti tui re gi me es pe ci al de par ce la men to da 
con tri bu i ção para o Pro gra ma de For ma ção do Pa tri-
mô nio do ser vi dor Pú bli co – PASEP, res ta be le ce pra -
zos para pa ga men to de dé bi tos tri bu tá ri os, in clu si ve
do Impos to de Ren da in ci den te so bre lu cro in fla ci o ná-
rio, con ce de be ne fí ci os fis ca is à ins ta la ção, am pli a-
ção ou mo der ni za ção de uni da des in dus tri a is e tra ta-
men to tri bu tá rio iso nô mi co en tre pro du ção na ci o nal e
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a im por ta ção de pa pel-jor nal, al te ra a le gis la ção adu -
a ne i ra e a re la ti va à co bran ça de di re i tos an ti dum-
ping e com pen sa tó ri os, 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 do § 2º do art. 2º da Re so lu ção nº
1/2002-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 Mar lu ce Pin to
Gil ber to Mes tri nho Amir Lan do
Ju vên cio da Fon se ca Alber to Sil va

Blo co (PSDB/PPB)
Ge ral do Melo
Ro me ro Jucá
Fre i tas Neto

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 Opo si ção (PT/PPS)

Edu ar do Su plicy Emi lia Fer nan des

PDT

Se bas tião Ro cha Álva ro Dias

PTB

Car los Pa tro cí nio Arlin do Por to

*PSB

Ade mir Andra de Pa u lo Har tung

DEPUTADOS

Ti tu la res Su plen tes

PFL

Ino cên cio Oli ve i ra Abe lar do Lu pi on
Fran cis co Co e lho José Car los F. Jú ni or

PSDB

Ju tahy Ju ni or Chi co da Prin ce sa
Anto nio Kan dir Inal do Le i tão

PMDB

Ged del Vi e i ra Lima Da mião Fe li ci a no
Albé ri co Fi lho Fre i re Jú ni or

PT

João Pa u lo Adão Pret to

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 Ri car do Fer ra ço

Blo co (PL/PSL)

Val de mar Cos ta Neto Bis po Ro dri gues

Blo co (PSB/PCdoB)

José Anto nio Alme i da Ha rol do Lima

*PTN

José de Abreu

De acor do com a Re so lu ção nº 1, de 2002-CN, 
fica es ta be le ci do o se guin te ca len dá rio para a tra mi-
ta ção da ma té ria:

– Pu bli ca ção no DO: 15-5-2002
– De sig na ção Co mis são: 16-5-2002(SF)
– Insta la ção da Co mis são: 17-5-2002
– Emen das: até 21-5-2002 (7º dia da pu bli ca ção)
– Pra zo fi nal na Co mis são: 15-5-2002 a

28-5-2002(14º dia)
– Re mes sa do pro ces so à CD: 28-5-2002
– Pra zo na CD: de 29-5-2002 a 11-6-2002(15º

ao 28º dia)
– Re ce bi men to pre vis to no SF: 11-6-2002
– Pra zo no SF: de 12-6-2002 a 25-6-2002 (42º

dia)
– Se mo di fi ca do, de vo lu ção à CD: 25-6-2002
– Pra zo para apre ci a ção das mo di fi ca ções do

SF, pela CD: 
 de 26-6 a 28-6-2002 (43º ao 45º dia)
– Re gi me de ur gên cia, obs tru in do a pa u ta a par-

tir de:  29-6-2002 (46º dia)
– Pra zo fi nal no Con gres so: 13-8-2002 **(60

dias)
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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.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da-
res) – Pas sa-se à 

Item 1:

SUBSTITUTIVO DO SENADO 
AO PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

Nº 4, DE 2001

Dis cus são, em tur no su ple men tar, do
Subs ti tu ti vo do Se na do ao Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 4, de 2001 (nº 3.049/2000, na
Casa de ori gem), que dis põe so bre a con-
ces são do be ne fí cio do Se gu ro-De sem pre-
go a pes ca do res ar te sa na is du ran te os pe -
río dos de de fe so, ten do

Pa re cer sob nº 343, de 2002, da Co-
mis são Di re to ra, Re la tor: Se na dor Anto nio
Car los Va la da res, ofe re cen do a re da ção do
ven ci do.

A Pre si dên cia es cla re ce ao Ple ná rio que à ma -
té ria po de rão ser ofe re ci das emen das até o en cer ra-
men to da dis cus são.

Em dis cus são o subs ti tu ti vo, em tur no su ple-
men tar. (Pa u sa.)

O SR. WALDECK ORNELAS (PFL – BA) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra para dis cu tir.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da-
res) – Con ce do a pa la vra, com mu i to pra zer, para dis -
cu tir a ma té ria, ao Se na dor Wal deck Orne las.

O SR. WALDECK ORNELAS (PFL – BA. Para 
dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs 
e Srs. Se na do res, tra ta-se de uma eta pa já em dis cus-
são em tur no su ple men tar des te subs ti tu ti vo do Se na do
a um pro je to de Lei ori un do da Câ ma ra, mas que, aqui, 
re ce beu emen das e um subs ti tu ti vo da la vra do Se na-
dor Lú cio Alcân ta ra, que in cor po ra im por tan tes e sig ni fi-
ca ti vos ga nhos para os pes ca do res ar te sa na is.

É in te res san te e pude ob ser var, in clu si ve dis cu-
ti mos esta ques tão tra zen do re pre sen tan tes do Mi nis-
té rio do Tra ba lho e Empre go na Co mis são de Re vi ta li-
za ção do Rio São Fran cis co, que os pes ca do res ar te-
sa na is não es ta vam, de fato, ten do di re i to, ten do
aces so a esse be ne fí cio. Daí, sur gi ram al gu mas pro -
pos tas, in clu si ve emen das fe i tas por mim e aco lhi das
pelo Re la tor, que ti ve ram o sen ti do exa ta men te de
pos si bi li tar o efe ti vo fun ci o na men to des se be ne fí cio
aos tra ba lha do res, aos pes ca do res ar te sa na is. Eu me 
re fi ro, por exem plo, a me di das como a obri ga to ri e da-

de de que o Iba ma pu bli que as por ta ri as do de fe so
com pelo me nos 30 dias de pra zo an tes do iní cio de
sua vi gên cia, a fim de pos si bi li tar que o Mi nis té rio do
Tra ba lho e as co lô ni as de pes ca do res pro ce dam ao
ca das tra men to da que les que te rão di re i to ao be ne fí-
cio do se gu ro-de sem pre go.

Ou tro as pec to é que, ao ser trans fe ri da do Iba -
ma para o Mi nis té rio da Agri cul tu ra a con ces são da
Car te i ra Pro fis si o nal – na ver da de, de ve ria ser para o
Mi nis té rio do Tra ba lho –, foi re du zi do o pra zo de va li-
da de para um ano, e pas sou a ser co bra da a car te i ra.
O que se re es ta be le ceu no subs ti tu ti vo foi a vi gên cia
da car te i ra do pes ca dor ar te sa nal por cin co anos. 

Do mes mo modo, re du ziu-se de três para um ano 
o pra zo de re gis tro, para que pas sem a ter aces so ao
se gu ro-de sem pre go no pe río do do de fe so. Isso é im-
por tan te, já que os pes ca do res são tra ba lha do res in for-
ma is e, em face da exi gên cia de três anos de re gis tro
para co me ça rem a fa zer jus ao be ne fí cio so ci al, ter mi-
na vam sen do pre ju di ca dos. É pre ci so in cor po rar esse
con tin gen te ao be ne fí cio do se gu ro-de sem pre go.

Além dis so, há vá ri as ou tras me di das apa ren te-
men te de pe que na mon ta, in clu si ve a au to ri za ção
para que, onde não haja agên cia fi nan ce i ra de ban co
ofi ci al, pos sa ser fe i to con vê nio com ou tros es ta be le-
ci men tos fi nan ce i ros, de modo que o pes ca dor re ce-
ba o se gu ro-de sem pre go no pró prio lo cal onde vive, o 
que é mu i to im por tan te.

A Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral aca ba de lan çar o
Ca i xa Aqui. Devo di zer que as ges tões re a li za das
pela Co mis são para o Acom pa nha men to do Pro je to
de Re vi ta li za ção do São Fran cis co jun to à Ca i xa Eco -
nô mi ca Fe de ral e ao Mi nis té rio do Tra ba lho le va ram
ao de sen vol vi men to de um soft wa re que per mi te o
pa ga men to do se gu ro-de sem pre go pe las ca sas lo té-
ri cas e pelo Ca i xa Aqui. Assim, cre io que aca ba re mos
com esse gra ve pro ble ma de o pes ca dor nun ca re ce-
ber seu se gu ro-de sem pre go ou re ce ber de po is de o
de fe so ter aca ba do. Ora, como ele fica qua tro me ses
sem ren da, ele tem de re ce ber o be ne fí cio ao lon go
do pe río do, mês a mês, por que ele pre ci sa des se di -
nhe i ro para se ali men tar. Essas cor re ções e ajus tes
que o subs ti tu ti vo in cor po rou fa zem com que o pro je to
se trans for me num efe ti vo be ne fí cio so ci al para os
pes ca do res ar te sa na is, que ti nham di re i to ao se gu-
ro-de sem pre go na le tra da lei, mas não es ta vam ten -
do aces so a ele.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da-
res) – Con ti nua em dis cus são a ma té ria.

Con ce do a pa la vra à Se na do ra He lo í sa He le na.
A SRª HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL.

Para dis cu tir. Sem re vi são da ora do ra.) – Sr. Pre si den-
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te, Srªs e Srs. Se na do res, como já dis se o Se na dor
Wal deck Orne las, essa é uma pre o cu pa ção mu i to
gran de de to dos os Se na do res da Casa, in clu si ve do
Pre si den te Anto nio Car los Va la da res. To dos nós já ti-
ve mos opor tu ni da de de, em al guns mo men tos, di ver gir
em ques tões re la ci o na das ao pro je to, mas tem ha vi do
um es for ço mu i to gran de para es ten der o se gu ro-de-
sem pre go para os pes ca do res ar te sa na is du ran te o de-
fe so.

Eu não po de ria de i xar de sa u dar os De pu ta dos
do PT José Pi men tel, Pa u lo Ro cha e Luci Cho i nac ki,
que tra ba lha ram mu i to nes se pro je to – já tive opor tu-
ni da de de re la tar um pro je to se me lhan te do Se na dor
Lú cio Alcân ta ra –, para ga ran tir ren da ao tra ba lha dor
quan do im pe di do do exer cí cio da pro fis são por ra-
zões re la ci o na das à re pro du ção dos pe i xes.

O re la tor enal te ceu o mé ri to do pro je to, que de -
ter mi na que a com pro va ção do re gis tro pro fis si o nal
seja emi ti da tam bém pe las Ca pi ta ni as dos Por tos, do
Mi nis té rio da De fe sa, lem bran do que exis te um re la ci-
o na men to até mais pró xi mo en tre os tra ba lha do res e
as ca pi ta ni as, o que per mi ti rá que a do cu men ta ção
seja ex pe di da sem ma i o res de lon gas. Hou ve re du ção
do pra zo de emis são de três anos para um ano, além
da fi xa ção do pra zo mí ni mo de 30 dias para a pu bli ca-
ção do ato que dá iní cio ao pe río do de de fe so. Foi es -
ta be le ci da a va li da de do re gis tro pro fis si o nal em cin -
co anos, e a pos si bi li da de de ban cos ofi ci a is fe de ra is
cre den ci a dos ce le bra rem con vê nio ope ra ci o nal com
ou tros es ta be le ci men tos ban cá ri os para o pa ga men-
to do se gu ro-de sem pre go nos Mu ni cí pi os e lo ca li da-
des que não dis po nham de agên cia.

Por tan to, Sr. Pre si den te, sa ú do a Re la to ria e to -
dos os Se na do res por seu em pe nho, mas, de uma
for ma mu i to es pe ci al, os De pu ta dos do PT José Pi -
men tel, Pa u lo Ro cha e Luci Cho i nac ki, que es ten de-
ram o se gu ro-de sem pre go aos pes ca do res ar te sa na-
is du ran te o de fe so. Tra ta-se de uma pro po si tu ra que,
de fato, dis põe-se a cor ri gir pro ble mas da Lei nº
8.287/91, que tam bém tra ta do tema.

O pro je to é de gran de va lor para os pes ca do res,
não ape nas do mais belo li to ral do Bra sil, o li to ral de
Ala go as, mas tam bém para os do rio São Fran cis co.

O Se na dor Wal deck Orne las e eu, na Co mis são
de Re vi ta li za ção do Rio São Fran cis co, ti ve mos opor -
tu ni da de de as sis tir a vá ri as ex po si ções re la ci o na das
à pes ca no rio São Fran cis co, por exem plo, so bre o
pro ble ma de di mi nu i ção da re pro du ção dos pe i xes
em fun ção do as so re a men to e so bre a ca pa ci da de
da que le rio, in fe liz men te, qua se toda dis po ni bi li za da
para a ge ra ção de ener gia, pela ir res pon sa bi li da de de 
in ves ti men tos em ou tros com po nen tes de ma triz
ener gé ti ca.

Enfim, como se não bas tas se a ad ver si da de da
au sên cia de um pro je to de de sen vol vi men to sus ten-
tá vel para o nos so li to ral e para o rio São Fran cis co,
ain da há a di mi nu i ção da re pro du ção de pe i xes e pro -
ble mas gra vís si mos em re la ção às co mu ni da des ri be-
i ri nhas e aos pes ca do res de uma for ma ge ral.

Daí a im por tân cia do pro je to, que es ta be le ce
uma ga ran tia de ren da para os pes ca do res ar te sa na-
is e cor ri ge al gu mas dis tor ções e dis cre pân ci as que
fi ca ram na le gis la ção apro va da em 1991.

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 à Se na do ra Mar lu ce Pin to.

A SRª MARLUCE PINTO  (PMDB – RR. Para
dis cu tir. Sem re vi são da ora do ra.) – Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, tam bém não pos so de i xar de
dis cu tir esse pro je to, uma vez que meu Esta do pos sui
be los rios. Embo ra a mi nha Co le ga, a no bre Se na do-
ra He lo í sa He le na, te nha fa la do a res pe i to das lin das
pra i as de Ala go as, eu tam bém po de ria fa lar das lin-
das pra i as do Ce a rá. No en tan to, que ro ater-me aos
rios da Ama zô nia, prin ci pal men te da ci da de de Ca ra-
ca raí, que pos sui uma co lô nia de pes ca do res. O rio é
pra ti ca men te o úni co meio de vida dos au tô no mos da -
que la ci da de, aliás, de toda a re gião ri be i ri nha do
Esta do de Ro ra i ma.

Qu e ro so li da ri zar-me com o no bre Se na dor que
ora pre si de a ses são por seu subs ti tu ti vo, que veio
am pli ar ain da mais o ob je ti vo do pro je to dos De pu ta-
dos. O pro je to é ori un do da Câ ma ra dos De pu ta dos,
de três De pu ta dos do PT, con for me já foi ci ta do. A am -
pli a ção de sua abran gên cia faz jus ti ça, prin ci pal men-
te por po der mos, ago ra, as se gu rar que, no de cor rer
de qua tro me ses, os pes ca do res fi quem re ce ben do
uma quan tia, mês a mês, como tão bem es pe ci fi cou o
Se na dor Wal deck Orne las.

Nes te País, na ma i o ria das ve zes, tudo de mo ra
mu i to. As leis exis tem, mas não são re al men te cum -
pri das. Com es sas mo di fi ca ções, te mos cer te za de
que os pes ca do res não pes ca rão em épo ca ino por tu-
na. Mu i tos de les o fa zi am por que ne ces si ta vam ali-
men tar a fa mí lia e não dis pu nham de ou tros me i os
para isso. Esta lei, por tan to, tra rá be ne fí ci os sig ni fi ca-
ti vos para es sas fa mí li as ca ren tes.

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da-

res) – Encer ra da a dis cus são, sem apre sen ta ção de
emen das, o subs ti tu ti vo é con si de ra do como de fi ni ti-
va men te ado ta do, sem vo ta ção, nos ter mos do art.
284 do Re gi men to Inter no.

A ma té ria vol ta à Câ ma ra dos De pu ta dos.

É o se guin te o pro je to apro va do:
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O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da-
res) – Apro ve i ta mos a opor tu ni da de para fa zer uma
sa u da ção aos pes ca do res, es ses he róis anô ni mos
que tra ba lham em todo o Bra sil e que mu i tas ve zes fi -
cam de sem pre ga dos por oca sião do de fe so, mas que
ago ra te rão o am pa ro da lei em seu be ne fí cio.

Apro ve i tan do tam bém o mo men to, a exem plo da 
Se na do ra He lo í sa He le na, que ro exal tar as nos sas
pra i as nor des ti nas, en tre as qua is des ta co a pra ia de
Ata la ia, na ci da de de Ara ca ju, uma das mais lin das do 
Bra sil.

E não po de mos nos es que cer da Ba hia.
O SR. FRANCISCO ESCÓRCIO (PMDB – MA)

– Sr. Pre si den te, fi quei com ci ú me e que ria tam bém
po der enal te cer as pra i as do meu que ri do Esta do, o
Ma ra nhão.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da-
res) – Já fo ram aqui enal te ci das as do Ce a rá, ago ra,
as do Ma ra nhão, ou seja, a be le za de to das as pra i as
do Nor des te me re ce ser exal ta da.

O SR. FRANCISCO ESCÓRCIO (PMDB – MA)
– Os Len çóis Ma ra nhen ses en can tam o mun do in te i-
ro, prin ci pal men te de po is de mos tra dos pela no ve la
da Rede Glo bo.

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Blo co/PSDB – RJ)
– Sr. Pre si den te, peço a pa la vra.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da-
res) – Com pra zer, Lí der do Go ver no.

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Blo co/PSDB –
RJ) – Co pa ba ca na, Ipa ne ma, Urca, Gru ma ri, Cabo
Frio, Arra i al do Cabo, Man ga ra ti ba, Angra dos Reis,
Pa ra ti...

A SRª HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Ma ra go gi, Pa ju ça ra, Pon ta Ver de, Pra ia do Fran cês...

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da-
res) – Agra de ço a par ti ci pa ção das Srªs e dos Srs. Se -
na do res. Nos sas pra i as já fo ram bas tan te enal te ci-
das. Va mos con ti nu ar nos sos tra ba lhos.

O SR. WALDECK ORNELAS (PFL – BA) – Sr.
Pre si den te, tudo co me çou em Por to Se gu ro.

O SR. JONAS PINHEIRO (PFL – MT) – Sr. Pre -
si den te, os pes ca do res do be lís si mo Pan ta nal, de
Mato Gros so e Mato Gros so do Sul, tam bém es tão
mu i to sa tis fe i tos com a apro va ção do pro je to. Nós,
mato-gros sen ses, con vi da mos os que não co nhe cem
a be le za do Pan ta nal para que a co nhe çam hoje,
ama nhã e sem pre. Obri ga do.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Sr. Pre si-
den te, não que ro que se es que çam das pra i as do
meu Esta do de São Pa u lo, onde há mu i to pes ca dor

ar te sa nal que vive da pes ca. Fico com o dis cur so da
Se na do ra He lo í sa He le na, pois as mu lhe res têm mais 
sen si bi li da de e co nhe cem os pro ble mas.

E que ro lem brar tam bém que há pes ca do ras
que so frem mu i to, e mu lhe res, che fes de fa mí lia, que
aguar dam o re tor no de seus ma ri dos de gran des pes -
ca ri as para o sus ten to e ma nu ten ção das fa mí li as.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da-
res) – Item 2:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 75, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Lei da Câ ma ra nº 75, de 2001 (nº
3.206/97, na Casa de ori gem), de ini ci a ti va
do Pre si den te da Re pú bli ca, que al te ra a
sede e o foro da Indús tri as Nu cle a res do
Bra sil S.A. -– INB, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 243, de
2002, da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça
e Ci da da nia, Re la tor: Se na dor Anto nio Car -
los Jú ni or.

Du ran te o pra zo re gi men tal de cin co dias úte is
pe ran te a Mesa não fo ram ofe re ci das emen das à
ma té ria.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u-
sa.)

Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a
dis cus são.

Em vo ta ção o pro je to. (Pa u sa.)
Não ha ven do ora do res para en ca mi nhar a vo ta-

ção, 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 san ção.

É o se guin te o pro je to apro va do:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 75, DE 2001
(Nº 3.206/97, na Casa de ori gem)

(De ini ci a ti va do Pre si den te da Re pú bli ca)

Alte ra a sede e o foro da Indús tri as
Nu cle a res do Bra sil S.A. – INB.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º A Indús tri as Nu cle a res do Bra sil S.A. –

INB, terá sede e foro na ci da de do Rio de Ja ne i ro-RJ,
e po de rá es ta be le cer la bo ra tó ri os, uni da des in dus tri-
a is, es cri tó ri os ou ou tras de pen dên ci as em qual quer
par te do ter ri tó rio na ci o nal.
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Art. 2º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da res)
– Item 3:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 107, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Lei do Se na do nº 107, de 2002, de ini ci a-
ti va da Co mis são Mis ta de Se gu ran ça Pú bli-
ca, que al te ra a Par te Ge ral e os arts. 157, § 
2º, I, 158, 329 e 334 do De cre to-Lei nº
2.848, de 7 de de zem bro de 1940 – Có di go
Pe nal – e dá ou tras pro vi dên ci as. Alte ra o
art. 85 da Lei nº 9.099, de 1995, que “dis põe
so bre os Ju i za dos Espe ci a is Cí ve is e Cri mi-
na is e dá ou tras pro vi dên ci as”.

Antes de sub me ter a ma té ria à de li be ra ção do
Ple ná rio, a Pre si dên cia in for ma que o rito de tra mi ta-
ção obe de ce aos arts. 142 e 143 do Re gi men to Co -
mum, sal vo quan to ao tur no, que será úni co, nos ter -
mos do art. 65 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Du ran te o pra zo re gi men tal de cin co dias úte is
pe ran te a Mesa, não fo ram ofe re ci das emen das à ma -
té ria.

Em dis cus são o pro je to. (Pa u sa.)
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 Mar lu ce
Pin to.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 264, DE 2002

Nos ter mos do in ci so III, do art. 279, do Re gi-
men to Inter no, re que i ro o adi a men to da dis cus são do
Pro je to de Lei do Se na do nº 107, de 2002, a fim de
que a mes ma seja fe i ta na ses são de 28 de maio de
2002.

Sala das Ses sões, 16 de maio de 2002. – Se na-
dor Ro me ro Jucá – Se na do ra Emí lia Fer nan des.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Sr. Pre si den-
te, peço a pa la vra para en ca mi nhar o re que ri men to.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da-
res) – Para en ca mi nhar o re que ri men to, V. Exª tem a
pa la vra, Se na dor Ro meu Tuma.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP. Para en ca mi-
nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si-
den te, não vo ta rei con tra e pen so que ou tros Par la-
men ta res têm dú vi da so bre o pro je to. No en tan to,
gos ta ria de dar um tes te mu nho do tra ba lho im por tan-
te que a Co mis são Espe ci al de Se gu ran ça Pú bli ca
con se guiu re a li zar em 60 dias.

O Se na dor Iris Re zen de, Pre si den te da re fe ri da
Co mis são, e o De pu ta do Mo ro ni Tor gan, Re la tor, ten -
ta ram bus car, den tro des se pra zo, to dos os pro je tos
em an da men to nas duas Ca sas. E vá ri os pro je tos fo -
ram apre sen ta dos tan to na Câ ma ra dos De pu ta dos
quan to no Se na do Fe de ral, to dos vol ta dos para di mi-
nu ir ou im pe dir o cres ci men to da vi o lên cia, que vem
ater ro ri zan do vá ri os seg men tos da po pu la ção.

O Se na dor Edi son Lo bão, in clu si ve, fez re cen te-
men te um pro nun ci a men to nes te ple ná rio mos tran do
todo o tra ba lho de sen vol vi do por essa Co mis são.

Te nho sen ti do que o Go ver no, até por uma pre o-
cu pa ção do Mi nis té rio da Jus ti ça, tem pe di do o adi a-
men to de to dos es ses pro je tos quan do vêm a ple ná-
rio. Como não po de mos al te rá-los aqui – pro va vel-
men te te rão de ser apre ci a dos no va men te por uma
Co mis são per ma nen te da Casa –, se ria con ve ni en te
que a Li de ran ça do Go ver no en ca mi nhas se to dos os
pro je tos que fo ram apro va dos por essa Co mis são e
que já es tão em ple ná rio para um exa me pré vio, para
ver se há emen das ou al gu ma dis cus são a ser fe i ta a
fim de que pos sa mos apri mo rá-los.

Digo isso por que a con ti nu i da de da pro cras ti na-
ção fará que pa re ça ine fi cá cia do Con gres so, o que
não é ver da de. O Se na do cum priu o seu pa pel den tro
do pra zo pre es ta be le ci do: apre sen tou os pro je tos,
que têm de ser dis cu ti dos e apri mo ra dos.

Pen so que é per fe i ta men te viá vel, por tan to, que
a Li de ran ça do Go ver no en ca mi nhe ao Mi nis té rio da
Jus ti ça to dos os pro je tos que já es tão tra mi tan do nas
duas Ca sas. Assim, pro va vel men te por in ter mé dio de
pro vi dên ci as dos Lí de res do Go ver no, po de ría mos
avan çar com ma i or ra pi dez na sua vo ta ção.

A SRª EMILIA FERNANDES (Blo co/PT – RS) –
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) – Com a pa la vra a Se na do ra Emi lia Fer nan des.

A SRª EMILIA FERNANDES (Blo co/PT – RS.
Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são da ora do ra.)
– Sr. Pre si den te, em nome do Blo co, con cor da mos
com o adi a men to da vo ta ção. Sem en trar no mé ri to,
jul ga mos que há mo di fi ca ções que de vem ser fe i tas.

Pre ci sa mos ve ri fi car o pro je to, pois ele dis põe
so bre mo di fi ca ções que vão des de a pre vi são de no -
vas pe nas de res tri ção de di re i tos à dis po si ção de ca -
u sas es pe ci a is de au men to de pena para os de li tos
es pe ci fi ca dos e ti pi fi ca dos no Có di go Pe nal. Enfim, há 
al gu mas ou tras co i sas que pre ci sa mos ver.

Eu de i xo isso re gis tra do, por que de po is, ao ana -
li sar mos, po de ría mos tra ba lhar na di re ção do seu
aper fe i ço a men to le gis la ti vo. Per gun to, in clu si ve, se
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adi an do a dis cus são do re fe ri do pro je to, te ría mos
pos si bi li da de para fa zer al gu mas emen das ou cor re-
ções. Ou se de ve ría mos levá-lo para uma co mis são, a 
fim de fa zer es ses re pa ros.

A nos sa as ses so ria fez uma aná li se pro fun da, a
qual res pe i ta mos e apre sen ta mos. É in se ri do no art.
44 um § 6º, que diz não se apli car a subs ti tu i ção da
pena pri va ti va de li ber da de pela pena res tri ti va de di -
re i tos ao con de na do por cri me de trá fi co ilí ci to de en -
tor pe cen tes e dro gas afins.

Tam bém é acres ci do um § 7º ao mes mo ar ti go
que diz que “o juiz, aten den do à cul pa bi li da de, aos
an te ce den tes, à ine xis tên cia de re in ci dên cia (...) po -
de rá subs ti tu ir a pena pri va ti va de li ber da de por pe-
nas res tri ti vas de di re i to.”

Ora, não está cla ra a in ten ção do le gis la dor, pois 
há uma con tra di ção en tre os dois dis po si ti vos. Cer ta-
men te, o que se quer dis por é que, em hi pó te ses ex -
cep ci o na is, pre vis tas em lei, quan do o cri me de trá fi co
ilí ci to de en tor pe cen tes e dro gas afins for subs ti tu í vel
por li ber da de pro vi só ria, po de rá o juiz subs ti tu ir a
pena pri va ti va de li ber da de por pe nas res tri ti vas de di -
re i tos. Mas isto pre ci sa fi car cla ro no tex to.

Mais adi an te há um dis po si ti vo que tra ta da
equi pa ra ção da fre qüên cia a cur sos es co la res e ati vi-
da des de re in ser ção so ci al à du ra ção da pena de pri -
são fi xa da na sen ten ça con de na tó ria. Não se sabe se
o dis po si ti vo é uma acrés ci mo ou uma mo di fi ca ção do 
dis po si ti vo já exis ten te, e o ar ti go se quer está nu me-
ra do.

Então, te mos que tra ba lhar com o tex to bem cla -
ro. Enten de mos que os acrés ci mos di zem res pe i to à
con ver são de pena de pres ta ção de ser vi ços em pena
de res tri ção de li ber da de. Mas o art. 46 con ti nua tra -
tan do das cir cuns tân ci as em que é dado ao juiz apli -
car a pena de pres ta ção de ser vi ços, ra zão pela qual
se es tra nha a mo di fi ca ção, se é que tra ta de uma mo -
di fi ca ção da ti tu la ção an te ce den te ao art. 46.

No art. 47, in ci so VI, cons ta a ex pres são “por tar
ar mas”. Enten do que a in ten ção do le gis la dor é es cre-
ver “pro i bi ção de por tar ar mas”. Então, quer di zer que
há cho ques ne ces sá ri os de cor re ção.

Por isso, per gun to — e re for ço o pe di do a V. Exª
— se o adi a men to per mi te a mo di fi ca ção e o es cla re-
ci men to da lei ou se será pre ci so le var mos o as sun to
a uma Co mis são. Essa é a aná li se que faço. Se não
te mos es pa ço para cor ri gir o pro je to, pa re ce-me que
isso não é bom. Va mos pro te lar a ma té ria ou fa re mos
as emen das quan do o pro je to aqui che gar?

É o ques ti o na men to que faço, Sr. Pre si den te

O SR. PRESIDENTE(Anto nio Car los Va la da res)
– Se na do ra Emi lia Fer nan des, a Mesa, res pon den do
à in da ga ção de V. Exª, la men ta in for mar que o pra zo
para apre sen ta ção de emen das foi do pe río do de 26
de abril até 3 de maio. No en tan to, as su ges tões apre -
sen ta das por V. Exª po de rão ser ob je to de de li be ra-
ção na Câ ma ra dos De pu ta dos. Sen do as sim, a Câ -
ma ra dos De pu ta dos pode fa zer al gu mas emen das, e
o pro je to vol ta rá ao Se na do Fe de ral para de li be ra ção
fi nal e pos te ri or san ção do Pre si den te da Re pú bli ca.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Sr. Pre si-
den te, o pro je to tem que ser apre ci a do nas Co mis-
sões. Têm que ser re no va dos os pra zos? É isso, Sr.
Pre si den te?

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da-
res) – Nas Co mis sões, exa ta men te.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – É pre ci so re -
no var o pra zo de apre sen ta ção de emen das. Não é
isso, Sr. Pre si den te? Isso só pode ser fe i to nas Co -
mis sões.

Des cul pe-me, Se na do ra Emi lia Fer nan des.
A SRª EMILIA FERNANDES (Blo co/PT – RS) –

Nós es ta mos ape nas de se jan do ob ter es cla re ci men-
tos.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da-
res) – Os pro je tos das Co mis sões vão di re ta men te ao 
Ple ná rio. O pra zo para emen da nas Co mis sões ven -
ceu no dia 3 de maio de 2002. O Se na do não pode fa -
zer mais nada, in fe liz men te.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – É o que eu
es tou fa lan do para a Se na do ra. Pre ci sa mos man dar
es ses pro je tos para que se pos sa fa zer um pré-exa -
me e para que den tro do pra zo es te jam aqui as emen -
das, as cor re ções ne ces sá ri as. Se pas sar o pra zo, a
ma té ria vem a Ple ná rio, o adi a men to é pe di do e nada
fica re sol vi do.

A SRª EMILIA FERNANDES (Blo co/PT – RS) –
Agra de ço ao Se na dor Ro meu Tuma pelo apar te.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da-
res) – Se na do ra Emi lia Fer nan des, con ti nuo a in for-
mar V. Exª que, se for o caso, por de li be ra ção do Ple -
ná rio, esta pro po si ção pode ser re ti ra da e apre sen ta-
da ou tra com as cor re ções de vi das, para a dis cus são
am pla a res pe i to das mes mas.

A SRª EMILIA FERNANDES (Blo co/PT – RS) –
Sr. Pre si den te, eu as sim su gi ro, por que há fun da men-
ta ção e, in clu si ve, ques tões que pre ci sa ri am ser mais
bem evi den ci a das. Pen so que o Se na do Fe de ral não
pode sim ples men te di zer que vai trans fe rir para a Câ -
ma ra cor ri gir o pro je to. Acre di to que de ve mos fa zer
es sas cor re ções aqui, se ne ces sá rio, até com o acor -
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do das Li de ran ças, por que há ques tões de re da ção.
Não es ta mos ques ti o nan do o mé ri to, mas a re da ção e 
a for ma que tor nem cla ros o ob je to e o de se jo do le -
gis la dor. Não po de mos abrir mão dis so.

Eu con sul to à Mesa se, por acor do de Li de ran-
ças ou pela aná li se de uma Co mis são, po de ri am ser
pro pos tas es sas cor re ções, Sr. Pre si den te. Essa é a
pre o cu pa ção de vá ri os ou tros Srs. Se na do res.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da-
res) – Em vo ta ção o re que ri men to de adi a men to da
dis cus são.

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

Apro va do.
A ma té ria re tor na rá à Ordem do Dia na data de -

ter mi na da pelo Ple ná rio.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da-

res) – Item 4:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 17, DE 2002

(Inclu í do em Ordem do Dia nos ter mos do
Re que ri men to nº 255, de 2002 – art. 281,

com bi na do com o art. 375, IV,
do Re gi men to Inter no)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 17, de 2002 (nº
1.440/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que ou tor ga per mis são ao
Sis te ma Inte gra do de Rá dio 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 Qu i xa dá,
Esta do do Ce a rá, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 363, de
2002, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Lú cio Alcân ta ra, com abs ten ção do 
Se na dor Ge ral do Cân di do.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem que i ra fa zer o en ca mi nha-

men to da vo ta ção, en cer ro o en ca mi nha men to.
As Srªs e Srs. Se na do res que o apro vam que i-

ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.

É o se guin te o pro je to apro va do:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 17, DE 2002

(Nº 1.440/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga per mis são ao Sis te ma
Inte gra do de Rá dio 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 Qu i xa dá, Esta do do Ce a rá.

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

Por ta ria nº 269, de 16 de maio de 2001, que ou tor ga
per mis são ao Sis te ma Inte gra do de Rá dio Ltda., para
ex plo rar, por dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de,
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du-
la da na ci da de de Qu i xa dá, Esta do do Ce a ra.

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 (Antô nio Car los Va la da res)
– Item 5:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
 Nº 104, DE 2002

(Inclu í do em Ordem do Dia nos ter mos do
Re que ri men to nº 256, de 2002 – art. 281,

com bi na do com o art. 375, IV,
do Re gi men to Inter no)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 104, de 2002 (nº
1.598/2002, 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 Te le vi são Ba hia Ltda. para ex-
plo rar ser vi ço de ra di o di fu são de sons ima-
gens na ci da de de Sal va dor, Esta do da Ba -
hia, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 364, de
2002, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Wal deck Orne las, com abs ten ção
do Se na dor Anto nio Car los Jú ni or.

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.
So bre a mesa, ex pe di en te que será lido pela 1ª

Se cre tá ria em exer cí cio, Se na do ra Mar lu ce Pin to.

É lido o se guin te:

DECLARAÇÃO DE IMPEDIMENTO

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do ar ti go 306 do Re gi men to Inter no

do Se na do Fe de ral, de cla ro meu im pe di men to para o
exer cí cio do voto na apre ci a ção do Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 104, de 2002.
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Sala das Ses sões, 16 de maio de 2002. – Se na-
dor Antô nio Car los Jú ni or.

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

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 104, DE 2002

(Nº 1.598/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que re no va a con ces são ou tor ga da
à Te le vi são Ba hia 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 Sal va dor,
Esta do da Ba hia.

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

cre to s/nº, de 25 de ju nho de 2001, que re no va por
quin ze anos, a par tir de 17 de maio de 1999, a con -
ces são ou tor ga da à Te le vi são Ba hia 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 de sons e ima gens na ci da de de Sal va dor,
Esta do da Ba hia.

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

O SR. PRESIDENTE (Antô nio Car los Va la da res)
– Item 6:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
 Nº 133, DE 2002 

(Inclu í do em Ordem do Dia nos ter mos do
Re que ri men to nº 257, de 2002 – art. 281,

com bi na do com o art. 375, IV,
do Re gi men to Inter no)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 133, de 2002 (nº
1.439/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que ou tor ga per mis são ao
Sis te ma Inte gra do de Rá dio 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 Bre jo
San to, Esta do do Ce a rá, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 365, de
2002, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Lú cio Alcân ta ra, com abs ten ção do 
Se na dor Ge ral do Cân di do.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção.
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 133, DE 2002

(Nº 1.439/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga per mis são ao Sis te ma
Inte gra do de Rá dio 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 Bre jo San to, Esta do do Ce a rá.

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

ta ria nº 261, de 16 de maio de 2001, que ou tor ga per -
mis são ao Sis te ma Inte gra do de Rá dio Ltda., para ex -
plo rar, por dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de,
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du-
la da na ci da de de Bre jo San to, Esta do do Ce a rá.

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

O SR. PRESIDENTE (Antô nio Car los Va la da res)
– Item 7:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
 Nº 173, DE 2002

(Inclu í do em Ordem do Dia nos ter mos do
Re que ri men to nº 258, de 2002 – art. 281,

com bi na do com o art. 375, IV,
do Re gi men to Inter no)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 173, de 2002 (nº
1.441/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que ou tor ga per mis são ao
Sis te ma Inte gra do de Rá dio Ltda. para ex-
plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em
fre qüên cia mo du la da na ci da de de Ca mo-
cim, Esta do do Ce a rá, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 366, de
2002, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Lú cio Alcân ta ra, com abs ten ção do 
Se na dor Ge ral do Cân di do.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co.
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Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a
dis cus são.

Em vo ta ção. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra para en ca-

mi nhar a vo ta ção, en cer ro o en ca mi nha men to.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.

É o se guin te o pro je to apro va do:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 173, DE 2002

(Nº 1.441/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga per mis são
ao Sis te ma Inte gra do de Rá dio Ltda. para 
ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra
em fre qüên cia mo du la da na ci da de de
Ca mo cim, Esta do do Ce a rá.

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

ta ria nº 270, de 16 de maio de 2001, que ou tor ga per -
mis são ao Sis te ma Inte gra do de Rá dio Ltda., para ex -
plo rar, por dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de,
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du-
la da na ci da de de Ca mo cim, Esta do do Ce a rá.

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

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da-
res) – Item 8:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 29, DE 2001

Pri me i ra ses são de dis cus são, em se-
gun do tur no, da Pro pos ta de Emen da à
Cons ti tu i ção nº 29, de 2001, ten do como pri -
me i ro sig na tá rio o Se na dor Arlin do Por to,
que cria os Tri bu na is Re gi o na is Fe de ra is da
6ª e 7ª Re gião, ten do

Pa re cer sob nº 267, de 2002, da Co-
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da-
nia, Re la tor: Se na dor Osmar Dias, ofe re cen-
do a re da ção para o se gun do tur no.

A Pre si dên cia es cla re ce ao Ple ná rio que, nos
ter mos do dis pos to no art. 363 do Re gi men to Inter -
no, a ma té ria cons ta rá da Ordem do Dia du ran te
três ses sões de li be ra ti vas or di ná ri as, em fase de
dis cus são, em se gun do tur no, quan do po de rão ser
ofe re ci das emen das que não en vol vam o mé ri to.

So bre a mesa, ofí cio do Go ver no do Esta do do
Pará, que será lido pela Srª 1ª Se cre tá ria, em exer cí-
cio, Se na do ra Mar lu ce Pin to.

É lido o se guin te:

OF.nº 123/02-GG

Be lém, 13 de maio de 2002

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te do Se na do
Fe de ral,

No dia 17 de abril úl ti mo, o Se na do Fe de ral
apro vou, em pri me i ro tur no, Pro pos ta de Emen da à
Cons ti tu i ção (PEC) cri an do qua tro Tri bu na is Fe de ra is
no País.

De au to ria do Se na dor Arlin do Por to (PTB/MG),
o tex to foi apro va do de acor do com a Emen da Subs ti-
tu ti va que o Se na dor Osmar Dias (PDT/RJ) apre sen-
tou na Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia
(CCJ).

Pela Emen da, fo ram cri a dos os Tri bu na is Re gi o-
na is Fe de ra is da 6ª, 7ª, 8ª e 9ª Re giões, sen do que o
da 9ª Re gião, com sede em Ma na us, Esta do do Ama -
zo nas, pos sui ju ris di ção so bre o Esta do do Ama zo-
nas, Acre, Ron dô nia, Pará, Ama pá e Ro ra i ma, con si-
de ran do ser Ma na us o cen tro ge o grá fi co da re gião.

O fato des per tou a ime di a ta ma ni fes ta ção de re -
pre sen tan tes dos mais va ri a dos seg men tos so ci a is
do Esta do do Pará, des ta can do-se a OAB/PA, a Ju í za
Di re to ra do Foro da Se ção Ju di ciá ria do Pará, ju ris tas
de re no me, en ti da des em pre sa ri a is, as so ci a ções de
clas se e par la men ta res que, fa lan do em nome pes so-
al ou no das ins ti tu i ções que re pre sen tam, ex ter na-
ram ar gu men tos de mons tran do a con di ção de ser o
Esta do do Pará a Uni da de Fe de ra ti va que re ú ne as
con di ções mais apro pri a das para que ve nha a ins ta-
lar-se o Tri bu nal Re gi o nal Fe de ral da Ama zô nia.

Na con di ção de Go ver na dor do Esta do do Pará,
sin to-me no de ver de le var ao co nhe ci men to de Vos sa
Exce lên cia e seus ilus tres pa res não só o de sa gra do
do povo pa ra en se, como tam bém as ra zões pe las
qua is acre di ta mos que a sede do TRF da 9ª Re gião
deva ser Be lém, ca pi tal do nos so es ta do.

Re al men te, de acor do com os da dos do Diá rio
da Jus ti ça Fe de ral, em pu bli ca ção re cen te de 5 de
abril de 2002, no Pará tra mi tam nada me nos do que
64.179 pro ces sos, sen do 6.696 em San ta rém, 5.340
em Ma ra bá e o res tan te de 52.683 fe i tos em Be lém.
Ao con trá rio, o Esta do do Ama zo nas apre cia ape nas
35.637 pro ces sos, o que re pre sen ta um pou co mais
da me ta de do vo lu me de de man das ana li sa das pela
Se ção Ju di ciá ria do Pará. Em se gui da, apa re cem:
Ron dô nia (15.244 pro ces sos), Acre (7.023 pro ces-
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sos), Ama pá (7.013 pro ces sos) e Ro ra i ma (5.099 pro -
ces sos). Como se ob ser va, o Pará está bem à fren te,
den tre os Esta dos da Re gião Ama zô ni ca, em vo lu me
pro ces su al, o que re pre sen ta um pon to al ta men te de -
ci si vo a fa vor de Be lém.

É opor tu no res sal tar, tam bém, a ques tão das
ins ta la ções fí si cas ne ces sá ri as ao fun ci o na men to do
novo Tri bu nal Fe de ral. A Se ção Ju di ciá ria do Pará,
não obs tan te ter tido seu edi fí cio-sede ina u gu ra do em 
24 de se tem bro de 1994, o qual ocu pa, atu al men te,
uma área cons tru í da de 12.000m2, com pre en den do
10 an da res e mais sub so lo, além de um au di tó rio para 
200 pes so as, pos sui uma es tru tu ra já con ce bi da com
es pa ço su fi ci en te para abri gar um Tri bu nal, de tal sor-
te que os cus tos para sua im plan ta ção em Be lém se ri-
am dras ti ca men te re du zi dos. Em con tra par ti da, as
ou tras Sec ci o na is da Re gião Nor te, den tre elas a do
Ama zo nas, não dis põem des sa es tru tu ra fí si ca para
com por tar o novo ór gão, o que de man da ria gran des
dis pên di os com a cons tru ção ou alu guel de imó vel
para o seu fun ci o na men to ple no.

Por ou tro lado, a Se ção Fe de ral do Pará con ta,
atu al men te, com sete va ras ju di ci a is – sen do duas es -
pe ci a li za das em ações cri mi na is e duas em exe cu-
ções fis ca is – fa zen do-se pre sen te tan to na Ca pi tal do 
Esta do como no in te ri or, atra vés das Sub se ções de
San ta rém e Ma ra bá. Ao con trá rio, a Sec ci o nal do
Esta do do Ama zo nas dis põe de cin co va ras, to das em 
Ma na us, não ten do re pre sen ta ção al gu ma no in te ri or
do Esta do.

Olhan do-se a va riá vel po pu la ci o nal, o Pará con -
cen tra em seu ter ri tó rio 6,192 mi lhões de ha bi tan tes,
dos qua is 1,280 mi lhões so men te em Be lém, en quan-
to que o Ama zo nas pos sui 2,812 mi lhões de ha bi tan-
tes, com 1,405 mi lhões em Ma na us, con for me da dos
do IBGE re fe ren tes ao ano de 2002. Com isso, é pos -
sí vel cons ta tar a me lhor dis tri bu i ção po pu la ci o nal no
Pará, fa ci li tan do o al can ce ju ris di ci o nal ao ci da dão.

Por der ra de i ro, some-se aos fa to res aci ma ci ta-
dos que no Pará atua a ma i o ria dos ad vo ga dos da
Re gião Nor te, o que pro por ci o na uma gran de re pre-
sen ta ti vi da de no sen ti do de se ple i te ar o des lo ca men-
to do novo Tri bu nal Fe de ral de Ma na us para Be lém.
Em se tra tan do de re pre sen ta ção par la men tar, a ban -
ca da do Esta do do Pará no Con gres so Na ci o nal é
com pos ta de 20 par la men ta res (17 De pu ta dos e 3
Se na do res), tam bém su pe ri or ao Esta do do Ama zo-
nas, que pos sui 10 par la men ta res (7 De pu ta dos e 3
Se na do res). Ou tro fato re le van te diz res pe i to à Ca pi-
tal Pa ra en se ter sido a pri me i ra e úni ca ci da de es co-
lhi da, den tre as de ma is ca pi ta is da Re gião Nor te,
para se di ar a Tur ma Re cur sal dos Ju i za dos Espe ci a is

Fe de ra is Cí ve is e Cri mi na is, o que a co lo ca em ple nas
con di ções de abri gar o novo Tri bu nal Fe de ral.

Des sa for ma, Se nhor Pre si den te, es pe ran do ter
ofe re ci do sub sí di os téc ni cos in dis pen sá ve is para ba li-
zar a de ci são dos in te gran tes des sa so be ra na Casa
Le gis la ti va, so li ci to que o pre sen te do cu men to seja
lido em Ple ná rio, a fim de re gis trar o apo io in con di ci o-
nal do Go ver no do Esta do do Pará à al te ra ção do ar ti-
go 1º, pa rá gra fo 11, da Emen da Subs ti tu ti va à PEC nº
29/01, pas san do a ter como sede do novo Tri bu nal
Re gi o nal Fe de ral da 9ª Re gião a Ci da de de Be lém,
Ca pi tal do Esta do do Pará.

Res pe i to sa men te, – Almir Ga bri el, Go ver na-
dor.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da-
res) – O ex pe di en te lido será ane xa do ao pro ces sa do
da ma té ria.

Trans cor re hoje a pri me i ra ses são de dis cus são.
Em dis cus são a pro pos ta.(Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, a ma té ria

cons ta rá da Ordem do Dia da pró xi ma ses são de li be-
ra ti va or di ná ria para o pros se gui men to da dis cus são.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da-
res) – Item 9:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 32, DE 2001

Pri me i ra ses são de dis cus são, em se-
gun do tur no, da Pro pos ta de Emen da à
Cons ti tu i ção nº 32, de 2001, ten do como pri -
me i ro sig na tá rio o Se na dor Se bas tião Ro-
cha, que al te ra o in ci so II do art. 37 da
Cons ti tu i ção Fe de ral para per mi tir o de sen-
vol vi men to fun ci o nal de ocu pan te de car go
efe ti vo ou em pre go per ma nen te, me di an te
pro ces so se le ti vo,  ten do

Pa re cer sob nº 236, de 2002, da Co-
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da-
nia, Re la tor: Se na dor José Fo ga ça, ofe re-
cen do a re da ção para o se gun do tur no.

A Pre si dên cia es cla re ce ao Ple ná rio que, nos
ter mos do dis pos to no art. 363, do Re gi men to Inter -
no, a ma té ria cons ta rá da Ordem do Dia du ran te
três ses sões de li be ra ti vas or di ná ri as, em fase de
dis cus são, em se gun do tur no, quan do po de rão ser
ofe re ci das emen das que não en vol vam o mé ri to.
Trans cor re hoje a pri me i ra ses são de dis cus são.

Em dis cus são a pro pos ta.(Pa u sa.)
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Não ha ven do quem peça a pa la vra, a ma té ria
cons ta rá da Ordem do Dia da pró xi ma ses são de li be-
ra ti va or di ná ria para o pros se gui men to da dis cus são.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da-
res) – Item 10:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 48, DE 2001

Pri me i ra ses são de dis cus são, em se-
gun do tur no, da Pro pos ta de Emen da à
Cons ti tu i ção nº 48, de 2001, ten do como pri -
me i ro sig na tá rio o Se na dor Ber nar do Ca-
bral, que al te ra o “ca put” do ar ti go 27 da
Cons ti tu i ção Fe de ral. (re pre sen ta ção nas
Assem bléi as Le gis la ti vas), ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.436, 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 Osmar Dias.

A Pre si dên cia es cla re ce ao Ple ná rio que, nos
ter mos do dis pos to no art. 363, do Re gi men to Inter -
no, a ma té ria cons ta rá da Ordem do Dia du ran te
três ses sões de li be ra ti vas or di ná ri as, em fase de
dis cus são, em se gun do tur no, quan do po de rão ser
ofe re ci das emen das que não en vol vam o mé ri to.
Trans cor re hoje a pri me i ra ses são de dis cus são.

Em dis cus são a pro pos ta.(Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, a ma té ria

cons ta rá da Ordem do Dia da pró xi ma ses são de li be-
ra ti va or di ná ria para o pros se gui men to da dis cus são.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da-
res) – Item 11:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 4, DE 2002

Pri me i ra ses são de dis cus são, em se-
gun do tur no, da Pro pos ta de Emen da à
Cons ti tu i ção nº 4, de 2002, ten do como pri -
me i ro sig na tá rio o Se na dor Ber nar do Ca-
bral, que dá nova re da ção ao pa rá gra fo 1º
do art. 17 da Cons ti tu i ção Fe de ral, ten do

Pa re cer sob nº 336, de 2002, da Co-
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da-
nia, Re la tor: Se na dor José Fo ga ça, ofe re-
cen do a re da ção para o se gun do tur no.

A Pre si dên cia es cla re ce ao Ple ná rio que, nos
ter mos do dis pos to no art. 363, do Re gi men to Inter -
no, a ma té ria cons ta rá da Ordem do Dia du ran te
três ses sões de li be ra ti vas or di ná ri as, em fase de
dis cus são, em se gun do tur no, quan do po de rão ser

ofe re ci das emen das que não en vol vam o mé ri to.
Trans cor re hoje a pri me i ra ses são de dis cus são.

Em dis cus são a pro pos ta.(Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, a ma té ria

cons ta rá da Ordem do Dia da pró xi ma ses são de li be-
ra ti va or di ná ria para o pros se gui men to da dis cus são.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da-
res) – Item 12:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 5, DE 2002

Pri me i ra ses são de dis cus são, em se-
gun do tur no, da Pro pos ta de Emen da à
Cons ti tu i ção nº 5, de 2002 (nº 203/95, na
Câ ma ra dos De pu ta dos), que dá nova re da-
ção ao pa rá gra fo 1º do ar ti go 222 da Cons ti-
tu i ção Fe de ral, su pri min do-se o pa rá gra fo 2º 
do re fe ri do ar ti go, que tra ta da pro pri e da de
de em pre sas jor na lís ti cas e de ra di o di fu são
so no ra e de sons e ima gens, ten do

Pa re cer sob nº 337, de 2002, da Co-
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da-
nia, Re la tor: Se na dor Ro meu Tuma, ofe re-
cen do a re da ção para o se gun do tur no.

A Pre si dên cia es cla re ce ao Ple ná rio que, nos
ter mos do dis pos to no art. 363, do Re gi men to Inter -
no, a ma té ria cons ta rá da Ordem do Dia du ran te
três ses sões de li be ra ti vas or di ná ri as, em fase de
dis cus são, em se gun do tur no, quan do po de rão ser
ofe re ci das emen das que não en vol vam o mé ri to.
Trans cor re hoje a pri me i ra ses são de dis cus são.

Em dis cus são a pro pos ta.(Pa u sa.)
O SR.JOSÉ FOGAÇA (Blo co/PPS – RS) – Sr.

Pre si den te, peço a pa la vra para dis cu tir.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da-

res) – Con ce do a pa la vra a V. Exª.
O SR. JOSÉ FOGAÇA (Blo co/PPS – RS. Para

dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
Srªs. e Srs. Se na do res, tra ta-se de ma té ria da ma i or
re le vân cia, de in dis cu tí vel im por tân cia, apro va da em
pri me i ro tur no com lar ga mar gem fa vo rá vel na se ma-
na pas sa da, cuja dis cus são para o se gun do tur no ini -
cia-se hoje.

Sr. Pre si den te, por que es tou in ter vin do, nes te
mo men to, no de ba te? Ocor re que a in tro du ção des ta
mu dan ça, que é a pos si bi li da de de ca pi tal es tran ge i ro
vir a in te grar as so ci e da des man te ne do ras, ou as em -
pre sas man te ne do ras do sis te ma de ra di o di fu são no
País, é re al men te uma gran de ino va ção. Tra ta-se de
uma mu dan ça qua se re vo lu ci o ná ria.
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No nos so País, des de que exis te a ra di o di fu são
so no ra, ela sem pre foi in te i ra men te pro pri e da de de
bra si le i ros, pes so as fí si cas. Ago ra, há duas mo di fi ca-
ções im por tan tes. A pri me i ra é que pes so as fí si cas
con ti nu am de ten do a per so na li da de da em pre sa, a
res pon sa bi li da de pú bli ca e a res pon sa bi li da de ci vil e
pe nal, res pon den do, pe ran te a Jus ti ça, em nome da
em pre sa; mas já é ad mi ti da a pos si bi li da de de as so ci-
ar-se com pes soa ju rí di ca e uma em pre sa vir a in te-
grar o ca pi tal so ci al e o ca pi tal vo tan te da em pre sa
jor na lís ti ca. Por tan to, as pes so as ju rí di cas, ago ra, po -
dem ser mi no ri ta ri a men te pro pri e tá ri as de uma em-
pre sa jor na lís ti ca no Bra sil.

A se gun da mu dan ça é que es sas pes so as ju rí-
di cas po dem ter ori gem ex ter na. Ou seja, po dem não
per ten cer ex clu si va men te a bra si le i ros. Isto re al men-
te al te ra bas tan te as con di ções po lí ti cas em que se
ope ra a ra di o di fu são no Bra sil. Essas mu dan ças tão
cru ci a is, tão re le van tes, tão im por tan tes e tão fun da-
men ta is es tão a exi gir ou tras me di das pa ra le las. Não
so mos con trá ri os. So mos fa vo rá ve is e, in clu si ve, in-
tro du zi mos uma emen da, aca ta da pelo Se na dor Ro -
meu Tuma, que visa im por um li mi te ri go ro so a essa
pre sen ça do ca pi tal es tran ge i ro nas em pre sas de ra -
di o di fu são, nas em pre sas de rá dio e te le vi são no Bra -
sil. A emen da, que é ape nas de re da ção, pro cu ra evi -
tar qual quer con fu são, qual quer in ter pre ta ção mais
di fu sa que per mi ta ul tra pas sar o li mi te dos 30%, es ta-
be le cen do que esse li mi te é tan to no ca pi tal que não
tem di re i to a voto quan to de 30%, e não mais do que
30%, no ca pi tal com di re i to a voto. Por tan to, im pon do
um pa drão e um li mi te ri go ro so e ina fas tá vel de 30%.
Mas não é su fi ci en te. Ou tras me di das se fa zem ne-
ces sá ri as. E uma de las – daí o re gis tro que pre ten do
fa zer nes ta in ter ven ção – pro vém da ini ci a ti va do Sr.
Pre si den te do Se na do Fe de ral.

O Pre si den te do Con gres so Na ci o nal pre ci sa
ins ta lar o Con se lho de Co mu ni ca ção So ci al. No mo -
men to em que em pre sas es tran ge i ras po dem in te grar
uma em pre sa jor na lís ti ca de ra di o di fu são no Bra sil,
tor na-se im pres cin dí vel, fun da men tal e ab so lu ta men-
te sa lu tar, para o in te res se pú bli co e na ci o nal, que se
cons ti tua fi nal men te o Con se lho de Co mu ni ca ção So -
ci al, pre vis to pela Cons ti tu i ção. São já lon gos e de mo-
ra dos 14 anos de pro mul ga ção da Cons ti tu i ção em
que o Con se lho ali está pre vis to. Ago ra não há mais
como adi ar.

Eu di ria que a apro va ção des ta emen da cons ti-
tu ci o nal tor na o Con se lho in dis pen sá vel e im pres cin-
dí vel. Ele pas sa a ser re al men te fun da men tal, por que
será um ór gão téc ni co, ha bi li ta do pro fis si o nal men te

para o exa me do com por ta men to das em pre sas de
ra di o di fu são no País.

E é nes se sen ti do que que ro fa zer o re gis to do
pa pel do Pre si den te da Casa, Se na dor Ra mez Te bet,
que já to mou a ini ci a ti va de in di car e pro por os no mes
à Câ ma ra dos De pu ta dos para a cons ti tu i ção do Con -
se lho de Co mu ni ca ção So ci al. Esses no mes ago ra
de vem ser tam bém dis cu ti dos, apre ci a dos e dis cu ti-
dos, even tu al men te até subs ti tu í dos. De ve rá ocor rer
uma ne go ci a ção. Pro va vel men te a Câ ma ra dos De-
pu ta dos e o Se na do Fe de ral di vi dam a res pon sa bi li-
da de pe las in di ca ções. Mas não há dú vi da de que es -
ta mos di an te de uma nova – e cre io que úl ti ma e de fi-
ni ti va – ten ta ti va de, fi nal men te, im plan tar o Con se lho
de Co mu ni ca ção So ci al.

Não pos so de i xar de re gis trar que o Se na dor
Ra mez Te bet cum pre ri go ro sa men te com a pa la vra
dada an te ri or men te à apro va ção em pri me i ro tur no
da ma té ria. S. Exª nos fez sa ber de sua in ten ção de
cons ti tu ir o Con se lho, de pro por os no mes. Os no mes
es tão in di ca dos, fo ram le va dos à Câ ma ra dos De pu-
ta dos. Cabe ago ra a ne go ci a ção, que cul mi na rá com
uma re so lu ção a ser vo ta da pelo Con gres so Na ci o nal.
A ma té ria, por tan to, re sul ta de vo ta ção mis ta de De -
pu ta dos e Se na do res, e será numa ses são con jun ta
do Con gres so Na ci o nal. Mas a ati tu de po lí ti ca do Pre -
si den te é, nes te mo men to, dig na de todo o re co nhe ci-
men to, dig na de to dos os elo gi os, pois visa pro ver o
País e o Con gres so Na ci o nal de me ca nis mos ade-
qua dos, efi ca zes para um con tro le, evi den te men te
de mo crá ti co e sem cen su ra, da ra di o di fu são no País. 

O Con se lho de Co mu ni ca ção So ci al será cons ti-
tu í do por oito mem bros de ori gem téc ni ca e pro fis si o-
nal, in di ca dos pe las en ti da des que lhes cor res pon-
dem: téc ni cos, jor na lis tas, pro pri e tá ri os de em pre sas.
Há toda uma seg men ta ção que deve ser cum pri da.
Com põe-se ain da de mais cin co pes so as sem uma ori -
gem es pe cí fi ca, cin co pes so as que te nham uma re pre-
sen ta ção di fu sa mas co e ren te, que pos sam, em nome
da so ci e da de como um todo, agir e atu ar em fa vor des -
se in te res se ma i or, que é o in te res se pú bli co. Por tan to,
nes te mo men to, en ten do que a ma té ria em se gun do
tur no pode ser vo ta da tran qüi la men te, por que o Pre si-
den te Ra mez Te bet já to mou essa ini ci a ti va.

O se gun do ele men to ne ces sá rio e tam bém in -
dis pen sá vel, mas que não de pen de nem do Se na dor
Ra mez Te bet, Pre si den te do Con gres so Na ci o nal,
nem de nós, Se na do res, é a cri a ção da Ana com,
Agên cia Na ci o nal de Co mu ni ca ção So ci al, um ór gão
re gu la dor in de pen den te, com uma di re to ria que te nha
man da to cer to e de ter mi na do, por tan to, que não pos -
sa ser de mi ti da pelo Pre si den te da Re pú bli ca nem por
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quem quer que seja; que pos sa, en tão, sem in ter ve-
niên cia po lí ti ca, sem fa vo res ou sub ter fú gi os po lí ti cos,
agir no sen ti do de re gu lar e de fis ca li zar a co mu ni ca-
ção so ci al no Bra sil.

Não é re co men dá vel, não é sa u dá vel, não é po -
si ti vo que a co mu ni ca ção so ci al no Bra sil seja re gu la-
da e fis ca li za da por um ór gão que per ten ça a um mi -
nis té rio pas si vo de no me a ção e de mis são pelo Pre si-
den te da Re pú bli ca. Por tan to, sub me ti do a um pro-
ces so po lí ti co di re to, en vol ven do o Pre si den te da Re -
pú bli ca, pela ra zão sim ples de que isso sem pre acar -
re ta uma con fu são, uma pro mis cu i da de en tre o po der
po lí ti co e os in te res ses que per me i am esse se tor em -
pre sa ri al. E aí, evi den te men te, não há nada re co men-
dá vel, nada po si ti vo a re gis trar.

O im por tan te é que o Con se lho de Co mu ni ca-
ção So ci al exis ta e que o Go ver no Fe de ral tome a
ini ci a ti va de cri ar a Ana com. Essa Agên cia só pode
ser cri a da pelo Go ver no Fe de ral. Cons ti tu ci o nal-
men te, nós Se na do res e De pu ta dos es ta mos im pe-
di dos de fazê-lo. Este po der de ini ci a ti va, pela
Cons ti tu i ção, per ten ce ape nas ao Go ver no. Então,
ela tem que vir do Pre si den te da Re pú bli ca, e este é 
o ape lo que faço. O Se na dor Ra mez Te bet está
cum prin do o seu pa pel, in di cou os no mes e vai im -
plan tar o Con se lho. Re i vin di co do Pre si den te da
Re pú bli ca que faça o mes mo, en vi an do para esta
Casa uma men sa gem cri an do a Agên cia Na ci o nal
de Co mu ni ca ção So ci al. Estou cer to de que o Se-
nhor Pre si den te da Re pú bli ca tem cons ciên cia da
im por tân cia, da ne ces si da de des se ins tru men to de
con tro le de um ser vi ço que é pú bli co, que tem que
es tar sob con tro le pú bli co, tem que es tar sub me ti do
ao in te res se pú bli co, sob uma vi são pú bli ca e com
uma des ti na ção pú bli ca tam bém. Por isso, se faz
fun da men tal essa ini ci a ti va.

Des se modo, es tão cri a dos as con di ções e o am -
bi en te fa vo rá vel para que, aqui no País, sem ne nhum
pro ble ma, en tre ca pi tal es tran ge i ro no se tor de co mu ni-
ca ção so ci al, sem que os bra si le i ros fi quem des pro vi-
dos dos me ca nis mos e ins tru men tos fis ca li za tó ri os de
ação re gu la do ra que se fa zem ne ces sá ri os.

Faço, por tan to, o re gis tro do elo gio ao Pre si den-
te da Casa e, nes te mo men to, re i vin di co do Go ver no
uma ini ci a ti va pa ra le la, se me lhan te para a Ana com.
Evi den te men te, nes sas con di ções, o nos so voto é fa -
vo rá vel, Sr.ª Pre si den te.

Mu i to obri ga do.

Du ran te o dis cur so do Sr. José Fo ga-
ça, 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 pela Sra. Mar lu ce
Pin to, Su plen te de Se cre tá rio.

A SRA. PRESIDENTE (Mar lu ce Pin to) – Con ti-
nua em dis cus são a ma té ria. (Pa u sa.)

Não ha ven do mais quem peça a pa la vra, a ma -
té ria cons ta rá da Ordem do Dia da pró xi ma ses são
de li be ra ti va or di ná ria para o pros se gui men to da dis -
cus são.

A SRA. PRESIDENTE (Mar lu ce Pin to) – Item 14:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 8, DE 2001

Qu ar ta ses são de dis cus são, em pri-
me i ro tur no, da Pro pos ta de Emen da à
Cons ti tu i ção nº 8, de 2001, ten do como pri -
me i ro sig na tá rio o Se na dor Osmar Dias, que 
al te ra a re da ção do in ci so IV do art. 52 da
Cons ti tu i ção Fe de ral, para in clu ir os che fes
de mis sões di plo má ti cas de ca rá ter tran si tó-
rio, in cum bi das das fun ções que es pe ci fi ca,
en tre as au to ri da des cuja es co lha seja apro -
va da pre vi a men te pelo Se na do Fe de ral, por
voto se cre to, após ar güi ção em ses são se-
cre ta, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.187, 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 Jef fer son Pé -
res.

So bre a mesa, re que ri men to que será lido pela 
Sr.ª 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 265, DE 2002

Se nhor Pre si den te,
Re que i ro, nos ter mos do art. 279, II, do Re gi-

men to Inter no, o re e xa me pela Co mis são de Cons ti tu-
i ção, Jus ti ça e Ci da da nia da Pro pos ta de Emen da à
Cons ti tu i ção nº 8, de 2001, que al te ra a re da ção do in -
ci so IV do art. 52 da Cons ti tu i ção Fe de ral, para in clu ir
os che fes de mis sões di plo má ti cas de ca rá ter tran si-
tó rio, in cum bi das das fun ções que es pe ci fi ca, en tre
as au to ri da des cuja es co lha seja apro va da pre vi a-
men te pelo Se na do Fe de ral, por voto se cre to, após
ar güi ção em ses são se cre ta.

Jus ti fi ca ção

A pro pos ta foi ins pi ra da no mo de lo nor te-ame ri-
ca no me di an te o qual o Pre si den te da Re pú bli ca in di-
ca o nome do en car re ga do da ges tão do co mér cio ex -
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te ri or bem como do seu subs ti tu to com a atri bu i ção de 
en fe i xar em suas mãos to das as ne go ci a ções bi la te-
ra is e mul ti la te ra is, cons ti tu in do uma es pé cie de Mi -
nis té rio res pon sá vel por todo o co mér cio in ter na ci o-
nal dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca. Tra ta-se da Uni -
med Sta tes Tra de Re pre sen ta ti va (USTR).

De ou tro lado, no Bra sil, não te mos ór gão se me-
lhan te vin cu la do ao Po der Exe cu ti vo. As ne go ci a ções
co mer ci a is são for mu la das e exe cu ta das por di ver sos
ór gãos mi nis te ri a is e au tar qui as. Não há en tre nós a
fi gu ra do ne go ci a dor-che fe para de ci dir so bre a po lí ti-
ca a ser im ple men ta da nas nos sas re la ções co mer ci-
a is ex ter nas.

Enten de mos que a PEC nº 8, de 2001, não obs -
tan te o seu ele va do mé ri to, de i xou de con si de rar as
ca rac te rís ti cas que di fe ren ci am a nos sa ad mi nis tra-
ção pú bli ca do mo de lo nor te-ame ri ca no, es pe ci al-
men te no cam po das ne go ci a ções eco nô mi cas in ter-
na ci o na is.

O nos so pe di do de re e xa me fun da men ta-se,
por tan to, na ne ces si da de de me lhor ava li ar as con -
se qüên ci as da apro va ção pré via, pelo Se na do Fe -
de ral, do Che fe de mis são di plo má ti ca de ca rá ter
tran si tó rio. No nos so pon to de vis ta, o cri té rio pro -
pos to na PEC po de ria di fi cul tar a par ti ci pa ção tem -
pes ti va do Bra sil em com ple xas ne go ci a ções eco-
nô mi cas de ex tre ma re le vân cia para o País, dan-
do-se de mons tra ção aos pos sí ve is par ce i ros co-
mer ci a is de que nos fal tam agi li da de e ca pa ci da de
ne go ci a do ra para par ti ci par de um mun do cada vez
mais glo ba li za do e com pe ti ti vo.

Sala das Ses sões, 16 de maio de 2002. – Se na-
dor Artur da Tá vo la.

A SRA. PRESIDENTE (Mar lu ce Pin to) – Em
vo ta ção o re que ri men to que aca ba de ser lido. 

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 pro pos ta re tor na rá à Co mis são de Cons ti tu i-

ção, Jus ti ça e Ci da da nia.
A SRA. PRESIDENTE (Mar lu ce Pin to) – Item 15:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 19, DE 2002

(Inclu í da em Ordem do Dia nos ter mos do
Re que ri men to nº 245, de 2002 – 
art. 357 do Re gi men to Inter no)

Ter ce i ra ses são de dis cus são, em pri-
me i ro tur no, da Pro pos ta de Emen da à
Cons ti tu i ção nº 19, de 2002 (nº 289/2000,

na Câ ma ra dos De pu ta dos), de ini ci a ti va
do Pre si den te da Re pú bli ca, que acres-
cen ta o art. 84 ao Ato das Dis po si ções
Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as, in cor po ran do
os Po li ci a is Mi li ta res do ex tin to Ter ri tó rio
Fe de ral de Ron dô nia aos Qu a dros da
União, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 341, de
2002, da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça
e Ci da da nia, Re la tor: Se na dor Mo re i ra Men -
des.

A Pre si dên cia es cla re ce ao Ple ná rio que, nos
ter mos do dis pos to no art. 358 do Re gi men to Inter -
no, a ma té ria con ta rá da Ordem do Dia du ran te cin -
co ses sões de li be ra ti vas or di ná ri as, em fase de dis-
cus são em 1º tur no, quan do po de rão ser ofe re ci das
emen das as si na das por 1/3, no mí ni mo, da com po-
si ção do Se na do.

Trans cor re, hoje, a ter ce i ra ses são de dis cus-
são.

Em dis cus são a pro pos ta, em pri me i ro tur no.
(Pa u sa.)

Não há ora do res ins cri tos para a dis cus são.

A ma té ria cons ta rá da Ordem do Dia da pró xi ma
ses são de li be ra ti va or di ná ria para pros se gui men to da 
dis cus são.

A SRA. PRESIDENTE (Mar lu ce Pin to) – Item 13:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 1, DE 2001

Qu in ta e úl ti ma ses são de dis cus são,
em pri me i ro tur no, da Pro pos ta de Emen da
à Cons ti tu i ção nº 1, de 2001, ten do como
pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Ro ber to Sa-
tur ni no, que de ter mi na a fi xa ção de li mi tes
para gas tos com a pu bli ci da de de obras go -
ver na men ta is, ten do

– Pa re cer sob nº 1.362, 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 José Agri pi no Maia, 
fa vo rá vel, nos ter mos da Emen da nº 1-CCJ
(Subs ti tu ti vo), que ofe re ce.

Dis cus são da ma té ria, em pri me i ro tur no.
(Pa u sa.)

Não há ora do res ins cri tos para a dis cus são.

Está en cer ra da a dis cus são, em 1º tur no.

A ma té ria cons ta rá da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria da pró xi ma quar ta-fe i ra, dia 22
de maio, para vo ta ção em 1º tur no.
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A SRA. PRESIDENTE (Mar lu ce Pin to) – Item 16:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 432, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 432, de 2001 (nº
1.030/2001, 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 Cal mo nen se a exe cu tar ser vi ço
de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
Mi guel Cal mon, Esta do da Ba hia, ten do

– Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 175, de
2002, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Anto nio Car los Jú ni or.

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. (Pa u sa.)
Não ha ven do ora do res para en ca mi nhar a vo ta-

ção, en cer ro o en ca mi nha men to.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.

É o se guin te o pro je to apro va do:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 432, DE 2001

(Nº 1.030/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção Co mu ni tá ria Cal mo nen se a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci-
da de de Mi guel Cal mon, Esta do da Ba hia.

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

ta ria nº 464, de 14 de agos to de 2000, que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Cal mo nen se a exe cu tar, por
três anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra -
di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Mi guel Cal mon,
Esta do da Ba hia.

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

A SRA. PRESIDENTE (Mar lu ce Pin to) – Item 17:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 446, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 446, de 2001 (nº
1.073/2001, 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 Cló vis Mâ ni ca a exe cu tar ser vi-
ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de 
Antô nio Pra do, Esta do do Rio Gran de do
Sul, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 254, de
2002, da Co mis são de Edu ca ção, Re la to ra:
Se na do ra Emi lia Fer nan des.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u-
sa.)

Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a
dis cus são.

Em vo ta ção.
Não ha ven do ora do res para en ca mi nhar a vo ta-

ção, en cer ro o en ca mi nha men to.
As Srªs e 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 446, DE 2001

(Nº 1.073/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção Co mu ni tá ria Clo vis Mâ ni ca a exe cu-
tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria
na ci da de de Antô nio Pra do, Es ta do do
Rio Gran de do Sul.

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

ta ria nº 261, de 14 de ju nho de 2000, que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Cló vis Mâ ni ca 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 Antô nio Pra do,
Esta do do Rio Gran de do Sul.

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

A SRA. PRESIDENTE (Mar lu ce Pin to) – Item 18:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 453, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 453, de 2001 (nº
1.102/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que re no va a con ces são
da Rá dio Pro gres so de São Car los Ltda.
para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra
em onda mé dia na ci da de de São Car los,
Esta do de São Pa u lo, ten do
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Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 136, de
2002, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Ma u ro Mi ran da, com abs ten ção do
Se na dor Ge ral do Cân di do.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u-
sa.)

Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a
dis cus são.

Em vo ta ção.
Não ha ven do ora do res para en ca mi nhar a vo ta-

ção, en cer ro o en ca mi nha men to.
As Srªs e 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 453, DE 2001

(Nº 1.102/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que re no va a con ces-
são da Rá dio Pro gres so de São Car los
Ltda. para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu-
são so no ra em onda mé dia na ci da de de
São Car los, 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 17 de ju lho de 2000, que re no va por dez
anos, a par tir de 1º de maio de 1994, a con ces são da
Rá dio Pro gres so de São Car los 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 São Car los,
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.

A SRA. PRESIDENTE (Mar lu ce Pin to) – Item 19:

REQUERIMENTO Nº 201, DE 2002

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri-
men to nº 201, de 2002, do Se na dor Ri car do
San tos, so li ci tan do a tra mi ta ção con jun ta
dos Pro je tos de Lei do Se na do nºs 186, de
2001 e 62, de 2002, por re gu la rem a mes ma
ma té ria.

Em vo ta ção o re que ri men to.
As Srªs e Srs. Se na do res que o apro vam que i-

ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.

Os Pro je tos de Lei do Se na do nºs 186, de 2001,
e 62, de 2002, que pas sam a tra mi tar em con jun to,
vão à Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia
e, pos te ri or men te, à Co mis são de Edu ca ção, em de -
ci são ter mi na ti va.

A SRA. PRESIDENTE (Mar lu ce Pin to) – Item 20:

REQUERIMENTO Nº 208, DE 2002

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri-
men to nº 208, de 2002, da Se na do ra Emi lia
Fer nan des, 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 do Se na do nº 133, de 1999,
cujo pra zo se en con tra es go ta do.

Em vo ta ção o re que ri men to.
As Srªs e Srs. Se na do res que o apro vam per ma-

ne çam 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 Assun tos So ci a is,

em de ci são ter mi na ti va.
A SRA. PRESIDENTE (Mar lu ce Pin to) – Item 21:

REQUERIMENTO Nº 212, DE 2002

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri-
men to nº 212, de 2002, do Se na dor Ri car do
San tos, so li ci tan do a re ti ra da, em ca rá ter
de fi ni ti vo, do Pro je to de Lei do Se na do nº
269, de 2000, de sua au to ria.

Em vo ta ção o re que ri men to.
As Srªs e Srs. Se na do res que o apro vam que i-

ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
O Pro je to de Lei do Se na do nº 269, de 2000, vai

de fi ni ti va men te ao Arqui vo.
A SRA. PRESIDENTE (Mar lu ce Pin to) – Esgo -

ta das as ma té ri as cons tan tes da Ordem do Dia.
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 Ma ria do Car -
mo Alves.

São li dos os se guin tes:

OF.PSDB/I/Nº 624/2002

Bra sí lia, 10 de maio de 2002

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

De pu ta das Ma ri sa Ser ra no e Fá ti ma Pe la es, como
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mem bros ti tu la res, e as De pu ta das Lí dia Qu i nan e Lú -
cia Vâ nia, como mem bros su plen tes, para in te gra rem
a Co mis são Mis ta Espe ci al des ti na da apre ci ar a Me -
di da Pro vi só ria nº 37/02, que “dis põe so bre a es tru tu-
ra ção de ór gãos, cria car gos em co mis são no âm bi to
do Po der Exe cu ti vo Fe de ral, e dá ou tras pro vi dên ci-
as”, em subs ti tu i ção aos an te ri or men te in di ca dos.

Aten ci o sa men te, – De pu ta do Ju tahy Jú ni or, Lí -
der do PSDB.

OF. 42/2002-GLPSB

Bra sí lia, 13 de maio de 2002

Se nhor Pre si den te,
So li ci to a Vos sa Exce lên cia de ter mi nar as pro vi-

dên ci as ne ces sá ri as no sen ti do de pro ce der al te ra-
ção, con for me aba i xo, na com po si ção da Co mis são
Mis ta de Pla nos, Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li za-
ção.

Ti tu lar Su plen te
 Antô nio Car los Va la da res Ade mir Andra de

Aten ci o sa men te, – Se na dor Ade mir Andra de,
Lí der do PSB.

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: 37
Pu bli ca ção DOU: 9-5-02
Assun to: Dis põe so bre a es tru tu ra ção de ór-

gãos, cria car gos em co mis são no âm bi to do Po der
Exe cu ti vo Fe de ral, e dá ou tras pro vi dên ci as.

Ti tu la res Su plen tes
Be ní cio Sam pa io    Ari Stad ler
Lú cio Alcân ta ra Ro me ro Jucá
Luiz Octá vio  Te o tô nio Vi le la Fi lho

Bra sí lia, 15 de maio de 2002. – Se na dor Ge ral-
do Melo, Lí der do Blo co PSDB/PPB.

A SRª PRESIDENTE (Mar lu ce Pin to) – Se rão
fe i tas as subs ti tu i ções so li ci ta das.

Vol ta-se à lis ta de ora do res.
A SRª EMILIA FERNANDES (Blo co/PT – RS) –

So li ci to a pa la vra pela or dem, Srª Pre si den te.
A SRª PRESIDENTE (Ma ria do Car mo Alves) –

Tem V. Exª a pa la vra.
A SRª EMILIA FERNANDES (Blo co/PT – RS.

Pela or dem. Sem re vi são da ora do ra.) – Srª. Pre si den-

te, eu ha via me ins cri to para uma co mu ni ca ção ina-
diá vel, para uma sa u da ção pós tu ma, e, con for me o
Re gi men to pre vê, an te ri or à Ordem do Dia. To da via,
para agi li zar os tra ba lhos, con ver sei com o Pre si den te
que pre si dia a ses são no mo men to e S. Exª en ten deu
que era im por tan te pas sar o meu pe di do de co mu ni-
ca ção ina diá vel para de po is da Ordem do Dia. Dis po-
nho-me a ou vir a ilus tre Se na do ra Ma ria do Car mo
Alves. Ape nas peço que V. Exª con si de re mi nha ins -
cri ção para uma co mu ni ca ção ina diá vel, para uma sa -
u da ção de fa le ci men to, con for me pre vê nos so Re gi-
men to.

Obri ga da.
A SRª PRESIDENTE (Mar lu ce Pin to) – V. Exª

será aten di da, de acor do com o Re gi men to.
A SRª PRESIDENTE (Mar lu ce Pin to) – Con ce-

do a pa la vra à no bre Se na do ra Ma ria do Car mo
Alves.

A SRª MARIA DO CARMO ALVES (PFL – SE.
Pro nun cia o se guin te dis cur so.) – Srª Pre si den te,
Sras e Srs. Se na do res, a ins ti tu i ção do Dia Na ci o nal
da Sa ú de Bu cal, pro pos ta pelo Pro je to de Lei da Câ -
ma ra nº 149, de 2001, apro va do no úl ti mo dia 9 pelo
Se na do Fe de ral, re pre sen ta um pas so sig ni fi ca ti vo
para que se au men te a vi si bi li da de e a cons ciên cia de 
uma sé ria ques tão de sa ú de pú bli ca em nos so País.

Do ra van te, sen do san ci o na do pelo Pre si den te
da Re pú bli ca, o dia 25 de ou tu bro não trans cor re rá
sem que as ins ti tu i ções e os pro fis si o na is vin cu la dos
à Odon to lo gia ou, de modo ge ral, à área de sa ú de,
ma ni fes tem-se pu bli ca men te so bre o tema, pro mo-
ven do cam pa nhas de es cla re ci men to ou de aten di-
men to, bem como ou tras ati vi da des que vi sem a tor -
nar nos sa po pu la ção mais cons ci en te dos pro ble mas
da sa ú de bu cal e me lhor pre pa ra da para pre ve ni-los.

O qua dro da sa ú de bu cal no Bra sil é mu i to gra -
ve, além de con tra di tó rio. Ao mes mo tem po em que
te mos uma gran de dis po ni bi li da de de ci rur giões-den-
tis tas no País como um todo – de acor do com a Fe de-
ra ção Den tá ria Inter na ci o nal, eles cor res pon dem a
11% dos ci rur giões-den tis tas em ati vi da de no mun do
, con ta mos tam bém com um enor me con tin gen te de
29,6 mi lhões de bra si le i ros – ou qua se 19% de toda a
po pu la ção – que nun ca se sen tou em um ca de i ra de
den tis ta. Cons ta ta-se, por tan to, um su ba pro ve i ta-
men to des sa mão-de-obra es pe ci a li za da.

Do mes mo modo que di ver sos ou tros bens e
ser vi ços, a ga ran tia do aten di men to odon to ló gi co
para os ci da dãos de nos so País é ex tre ma men te de -
si gual. O gran de nú me ro de den tis tas, além de mal
dis tri bu í do em nos so ter ri tó rio, não tem pro pi ci a do se -
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quer uma sig ni fi ca ti va di mi nu i ção dos cus tos dos ser -
vi ços odon to ló gi cos. A par ti ci pa ção do se tor pú bli co
na pro mo ção da sa ú de bu cal, por sua vez, per ma ne-
ce ni ti da men te pre cá ria e in su fi ci en te.

Acre di ta mos, Srª Pre si den te, Srªs e Srs. Se na-
do res, que é che ga do o mo men to em que tal re a li da-
de, que de mons tra um ine gá vel atra so de nos so País
em re la ção aos pa drões in ter na ci o na is, deve ser mu -
da da em pro fun di da de. O Dia Na ci o nal da Sa ú de Bu -
cal pode ter um pa pel im por tan te como in du tor des -
sas mu dan ças im pres cin dí ve is e ina diá ve is.

A sa ú de bu cal da mu lher, por exem plo, par ti cu-
lar men te du ran te a ges ta ção, re quer uma aten ção es -
pe ci al. A de man da de cál cio e de ou tros mi ne ra is pelo
bebê em for ma ção pode acar re tar uma fra gi li za ção
dos den tes das ges tan tes. Fi cam tam bém elas, por
um au men to na elas ti ci da de da gen gi va, mais su je i-
tas à con tra ção de gen gi vi te. Estu dos vêm mos tran do
que a do en ça pe ri o don tal ge ne ra li za da que afe te ao
me nos 30% da boca ele va em cer ca de sete ve zes a
pro ba bi li da de de par tos pre ma tu ros.

A fu tu ra sa ú de dos den tes da cri an ça de pen de
dos me ses de ges ta ção, em que seu or ga nis mo está
sen do for ma do. A par tir do 4º mês, ele já co me ça a
ad qui rir cer tas ten dên ci as ali men ta res, de acor do
com os há bi tos ma ter nos. Um con su mo ex ces si vo de
açú car pela ges tan te le va rá, pos si vel men te, seu fi lho
a pre fe rir ali men tos do ces, au men tan do a in ci dên cia
de cá ri es no fu tu ro.

São, por tan to, so be jas as ra zões que tor nam in -
dis pen sá vel, na ges ta ção, um acom pa nha men to
odon to ló gi co sis te má ti co de qua li da de, ten do como
um de seus itens mais im por tan tes a ori en ta ção para
uma ali men ta ção ba lan ce a da e ade qua da, face às
ne ces si da des in di vi du a is das ges tan tes. Ain da es ta-
mos, no Bra sil, lon ge de ga ran tir tais di re i tos a um ex -
pres si vo per cen tu al das ges tan tes mais po bres.

Apren de mos, Sr.ª Pre si den te, a con si de rar que
a ocor rên cia de cá ri es e ou tros pro ble mas den ta is
mais ou me nos sé ri os, até cer to pon tos cor ri que i ros,
são ine vi tá ve is na vida de pra ti ca men te to das as pes -
so as. Essa é, na ver da de, um con ce i to ul tra pas sa do.
Uma sé rie de cu i da dos sim ples, mas to ma dos com
mé to do, tem-se mos tra do de uma sur pre en den te efi-
cá cia. Uma ex pe riên cia de sen vol vi da na Su é cia, já na 
dé ca da de 70, que leva o nome de “Lim pe za Qu in ze-
nal Pro fis si o nal” es cla re ce mu i to so bre sua sis te má ti-
ca, mos trou-se ca paz de re du zir a zero a in ci dên cia
de cá ri es nas cri an ças par ti ci pan te do pro je to.

Po de mos bus car, na Su é cia e em di ver sos ou -
tros pa í ses, não ape nas nos mais de sen vol vi dos, im -
por tan tes li ções de como ga ran tir um aten di men to de

qua li da de à sa ú de bu cal das ges tan tes e das cri an-
ças, bem como à po pu la ção em ge ral, pri vi le gi an do o
sis te ma pú bli co de sa ú de e as me di das de pre ven ção.
Afi nal, en tre 186 pa í ses pes qui sa dos pela Orga ni za-
ção Mun di al de Sa ú de, em 1999, fi ca mos no cen té si-
mo vi gé si mo nono lu gar em sa ú de bu cal.

Aguar da mos, as sim, Sr.ª Pre si den te, a san ção
da lei que ins ti tui o Dia Na ci o nal da Sa ú de Bu cal, para 
que a sua pri me i ra co me mo ra ção seja am pla men te
di fun di da no meio pro fis si o nal. E aqui eu gos ta ria de
fa zer um ape lo à Asso ci a ção Bra si le i ra de Odon to lo-
gia e ao pró prio Con se lho Fe de ral de Odon to lo gia,
para as su mi rem essa luta, e, so bre tu do para o con-
jun to da po pu la ção, de modo que esse mo men to de
cons ci en ti za ção pos sa re sul tar em uma sé rie de me -
di das con cre tas e que ve nha es ti mu lar pro gra mas e
ações, em es pe ci al, para a nos sa po pu la ção, cujo
aten di men to ain da é uma re a li da de mu i to dis tan te.

Mu i to obri ga da, Sr.ª Pre si den te.
A SRª PRESIDENTE(Mar lu ce Pin to) – Con ce do

a pa la vra à no bre Se na do ra Emi lia Fer nan des, por
cin co mi nu tos, de acor do com o Re gi men to da Casa.

A SRª EMILIA FERNANDES (Blo co/PT – RS.
Para uma co mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são da
ora do ra.) – Sr.ª Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res,
que ro me as so ci ar às ho me na gens que esta Casa
pres ta ao am bi en ta lis ta Lut zen ber ger.

É com pe sar que faço esta sa u da ção pós tu ma
ao agrô no mo e eco lo gis ta ga ú cho Antô nio José Lut -
zen ber ger. Gran de in cen ti va dor das lu tas am bi en ta-
lis tas no Esta do do Rio Gran de do Sul e no Bra sil, cri -
a dor da Asso ci a ção Ga ú cha de Pro te ção ao Ambi en-
te Na tu ral e da ONG Fun da ção Gaia e pre mi a do com
o No bel Alter na ti vo, Lut zen ber ger há cin co anos res -
pi ra va com di fi cul da des.

O eco lo gis ta mo vi do a con fron tos, re co nhe ci do
como o eco lo gis ta bra si le i ro mais co nhe ci do mun do
afo ra e que tan to bri ga va por ar puro per deu o fô le go
para uma asma que se apre sen tou de re pen te. Fa le-
ceu na ma nhã do dia 14 de maio, em Por to Ale gre,
aos 75 anos de ida de, ví ti ma de pro ble mas res pi ra tó-
ri os.

É im por tan te re lem brar al guns as pec tos de sua
his tó ria, em bo ra de for ma bre ve.

Nas ci do em 17 de de zem bro de 1926, em Por to
Ale gre, de i xou fi lhas e ne tas.

For mou-se en ge nhe i ro agrô no mo pela Uni ver si-
da de Fe de ral do Rio Gran de do Sul, em 1950. Tam-
bém cur sou, nos dois anos se guin tes, Eda fo lo gia e
Agro quí mi ca, nos Esta dos Uni dos; teve uma ati vi da de
pro fis si o nal in ten sa.

Maio de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sex ta-fe i ra  17 08247

MAIO 200242    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Lut zen ber ger teve uma ati vi da de pro fis si o nal in -
ten sa. Foi téc ni co da Basf e teve a opor tu ni da de de
atu ar na Espa nha, em Por tu gal, nas Ilhas Ca ná ri as e
em Cuba, na Ve ne zu e la, na Co lôm bia, no Equa dor,
em Mar ro cos, na Argé lia e na Tu ní sia.

Em 1971, cri ou a pri me i ra en ti da de am bi en ta lis-
ta do Bra sil, a Aga pan – Asso ci a ção Ga ú cha de Pro -
te ção do Ambi en te Na tu ral. Como re sul ta do des te tra -
ba lho, te mos o Par que da Gu a ri ta e de Ita pe va, em
Tor res, no Esta do ga ú cho; a co or de na ção dos Estu -
dos Eco ló gi cos do Pla no Di re tor do Del ta do Ja cuí; o
pro je to e im ple men ta ção do par que nas cer ca ni as da
fá bri ca, em Gu a í ba, bem como do Par que da Doca
Tu rís ti ca, em Por to Ale gre.

Tudo teve ali a sua mão, a sua vi são e o seu co -
nhe ci men to. Ele foi al ta men te com pro me ti do, por tan-
to, com a pre ser va ção do meio am bi en te. Pro va dis so
é, exa ta men te, o tra ba lho que ele fez com em pre sas
em re la ção ao sis te ma de ma ne jo e de re ci cla gem de
re sí du os só li dos in dus tri a is, atu an do no ramo da ce lu-
lo se, têx til, cou re i ro-cal ça dis ta e de tin tas.

Tam bém de se ja mos acres cen tar que ele se de -
di cou, am pla men te, a pro gra mas de pla ne ja men to e
mo ni to ra men to flo res tal e edu ca ção am bi en tal. Tam-
bém sa be mos da sua de di ca ção e res pe i to que teve
du ran te toda a sua vida à pro te ção da na tu re za. Ele
cri ou, in clu si ve, uma en ti da de, exa ta men te, para po -
der lu tar pela pro mo ção do de sen vol vi men to re al-
men te sus ten tá vel, bus can do di fun dir a agri cul tu ra re -
ge ne ra ti va, a edu ca ção am bi en tal e a re ci cla gem do
lixo ur ba no.

Como to dos sa bem, ele foi Se cre tá rio Espe ci al
do Meio Ambi en te, no Go ver no Fe de ral, no pe río do
de 1990 a 1992. Nes se pe río do em que es ta va à fren -
te des sa Se cre ta ria, par ti ci pou ati va men te da de mar-
ca ção dos ter ri tó ri os in dí ge nas, em es pe ci al dos Ia no-
mâ mis, da de ci são do Bra sil de aban do nar a bom ba
atô mi ca, da as si na tu ra do Tra ta do da Antár ti da, da
Con ven ção das Ba le i as e das con fe rên ci as pre pa ra-
tó ri as da Rio 92.

Foi um ho mem que sem pre teve o olhar vol ta do
para o fu tu ro do Pla ne ta.

Des de 1998, ele es ta va en ga ja do na luta con tra
a di fu são e o cul ti vo de ali men tos trans gê ni cos e suas
con se qüên ci as ne ga ti vas para a agri cul tu ra e o meio
am bi en te. Ele ja ma is con cor dou com a es ta ti za ção e
a pri va ti za ção das re ser vas mun di a is de água po tá vel
por te mer que, a par tir des ses pro ces sos, as re ser vas
pas sas sem para o do mí nio das gran des cor po ra ções
trans na ci o na is. Tam bém de sen vol veu pla nos para
pro mo ver o uso de ener gi as al ter na ti vas, como eó li ca,
so lar e de óle os ve ge ta is, no Rio Gran de do Sul.

Pa re ce-me que uma das gran des ho me na gens
que esta Casa pode pres tar a Lut zen ber ger é, sem
dú vi da, ra ti fi car o Acor do Inter na ci o nal de Kyo to, que
es ta be le ce a Con ven ção das Na ções Uni das so bre
Mu dan ça de Cli ma. Hoje, sa be mos dos gran des pro -
ble mas que o Pla ne ta todo vive pelo aque ci men to do
cli ma e suas con se qüên ci as. A Co mis são de Re la-
ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal está ana li san do
esse acor do in ter na ci o nal, cuja apro va ção po de ria
ser nos sa ho me na gem a ele.

Con cluo, di zen do que o ros to gra ve de José Lut -
zen ber ger, sua elo qüên cia, seus ges tos ner vo sos
sem pre fo ram pos tos a ser vi ço de idéi as mar can tes e
de fi ni ti vas ao lon go de sua tra je tó ria. Exa ta men te por
isso, co le ci o nou ad mi ra do res e crí ti cos. Te nho a cer -
te za de que não pas sou sua vida em vão. Por to das as 
con tri bu i ções e pela vi são apa i xo na da e com ba ti va
em de fe sa do de sen vol vi men to sus ten tá vel e am bi en-
tal men te res pon sá vel, la men ta mos a mor te des se
agrô no mo e eco lo gis ta que pen sa va cen te nas de
anos à nos sa fren te.

Antes de con clu ir esse re gis tro, re pro du zo as
pa la vras do Go ver na dor do Esta do do Rio Gran de do
Sul por oca sião da mor te de Lut zen ber ger, ocor ri da
no dia 14 de maio: “O Rio Gran de do Sul e o Mo vi men-
to Ambi en ta lis ta Ga ú cho per dem o con ví vio de um de
seus fi lhos e lí de res mais bri lhan tes. Ele nos de i xou li -
ções de vida como de fen sor da na tu re za, e sua luta
era cen tra da numa pro fun da vi são da in ter de pen dên-
cia de to dos os se res. Ja ma is de i xa rá de ser um
exem plo so li dá rio para to dos aque les que bus cam
dig ni da de e paz com um de sen vol vi men to equi li bra do
e so ci al men te jus to”.

Asso cio-me a essa ho me na gem pelo pas sa-
men to de José de Lut zen ber ger, trans mi tin do a to dos
os fa mi li a res, ami gos, am bi en ta lis tas e lu ta do res vo -
tos para que este Pla ne ta seja um es pa ço de vida e
de so bre vi vên cia dig na.

Mu i to obri ga da.

Du ran te o dis cur so da Sra. Emí lia Fer -
nan des, a Sra. Mar lu ce Pin to, su plen te de
Se cre tá rio, de i xa a ca de i ra da pre si dên cia,
que é ocu pa da pela Sra. Ma ria do Car mo
Alves, Su plen te de Se cre tá rio

A SRA. PRESIDENTE (Ma ria do Car mo Alves)
– Con ce do a pa la vra à Se na do ra Mar lu ce Pin to, por
20 mi nu tos.

A SRª MARLUCE PINTO (PMDB – RR. 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, em fins do ano
pas sa do, o Pre si den te da Re pú bli ca san ci o nou a Lei
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n.º 10.304, fru to li te ral de um pro je to de mi nha au to-
ria, ela bo ra do nes ta Casa, que trans fe re ao do mí nio
do Esta do de Ro ra i ma as ter ras que, até en tão, per -
ten ci am à União.

A san ção da lei deu-se no dia 05 de no vem bro
de 2001, exa tos 20 dias após a apro va ção do pro je to
que tra mi ta va na Câ ma ra e que, pou cos dias an tes,
re tor na ra ao Se na do.

Qu e ro en fo car este tema, Sr.a Pre si den te, tan to
por sua real im por tân cia para meu Esta do, quan to
pelo al can ce so ci al de que se re ves te. Tam bém, e
prin ci pal men te, para me lhor ex pli car ao meu que ri do
povo de Ro ra i ma o sig ni fi ca do des sa con quis ta em
nos sas vi das e no quo ti di a no de quem la vra e se me ia
a ter ra, pro du zin do ri que zas e le van do à mesa o sus -
ten to nos so de cada dia.

A con quis ta pri me i ra, aque la que re al men te a
to dos in te res sa, é o fato de, a par tir de 05 de no vem-
bro – dia da san ção da lei –, ter-nos tor na do, de fato e
de di re i to, os le gí ti mos pro pri e tá ri os, os tu to res le ga is
de nos so pró prio chão, até en tão do mi na do, tu to ra do,
mo ni to ra do e ge ren ci a do pelo Po der Exe cu ti vo cen-
tral. No po pu lar, cur to e gros so, Bra sí lia, à dis tân cia
de mais de 2.000 qui lô me tros de nós, man da va e ti -
nha a pos se le gal de nos sas ter ras. Não tem mais.
Não man da mais. A ter ra é nos sa e so men te a nós –
como é em to dos os de ma is Esta dos da União –, so -
men te a nós, re pi to, cabe di zer o que fa re mos e o que
pro du zi re mos em nos sa ter ra, em nos so chão.

Entre tan to, Sr.ª Pre si den te, há quem diga, em
meu Esta do, que o que fiz não foi bom. Enten do, per -
fe i ta men te, nes te par ti cu lar, que al guns se mo vam
pela fal ta de ima gi na ção e ou tros, por mo ti vos pou cos
or to do xos. Por essa ra zão, não se in te res sam pela le -
ga li za ção da ter ra até que ou tros, nes tes dias que an -
te ce dem as ele i ções, usem da pa i xão e da fa lá cia
des me di da para ata ca rem o ina ta cá vel.

A bem da ver da de, Sr.ª Pre si den te, nada dis so
im por ta. O que re al men te vale a pena é que Ro ra i ma
é o le gí ti mo pos su i dor de suas ter ras e esse fato está
aci ma de ques tões me no res. Por si só, a Lei n.º
10.304, ca ri nho sa men te ape li da da de Lei Mar lu ce
Pin to – se me cons tran ge dizê-lo, tam bém não nego
que sin to uma pon ta da de or gu lho pelo ca ri nho de
meu povo –, re pre sen ta o iní cio de um novo ci clo de
de sen vol vi men to para Ro ra i ma. Com essa vi são, com 
esse sen ti men to, todo ci da dão de bem – ro ra i men ses
e bra si le i ros que li vre men te es co lhe ram Ro ra i ma
para ins ti tu ir seus la res – deve en ca rar o fu tu ro da-
que le Esta do. Aliás, um fu tu ro mais pro mis sor, bem
mais pró xi mo do que mu i tos ima gi nam.

Srª Pre si den te, ao for mu lar meu pro je to de lei,
tive o cu i da do de ana li sar em pro fun di da de to das as
pos si bi li da des e óbi ces, sem os qua is a ma té ria po de-
ria fi car pre ju di ca da por in cons ti tu ci o na li da de no mé -
ri to.

Re cor ri, ini ci al men te, ao Ato das Dis po si ções
Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as, am pa ran do-me no §2º
do art. 14, que ex pres sa tex tu al men te: “Apli cam-se à
trans for ma ção e ins ta la ção dos Esta dos de Ro ra i ma
e Ama pá as nor mas e os cri té ri os se gui dos na cri a ção
do Esta do de Ron dô nia, res pe i ta do o dis pos to na
Cons ti tu i ção e nes te ato.”

Ora, Srª. Pre si den te, se a Lei Com ple men tar n.º
41, de 22 de de zem bro de 1981, que cri ou o Esta do
de Ron dô nia, en tre suas mu i tas re gras, fi xou a res-
pon sa bi li da de de a União trans fe rir ao do mí nio do
novo Esta do a pos se e a ad mi nis tra ção dos bens mó -
ve is e imó ve is – in ci sos I e II do art. 15 –, nada mais
jus to, por tan to, do que o pro pos to no pro je to de lei de
mi nha au to ria. Afi nal, fiz va ler o dis pos to no § 2º do
art. 14 do Ato das Dis po si ções Cons ti tu ci o na is Tran si-
tó ri as, da Cons ti tu i ção de 1988, que man da se guir os
mes mos cri té ri os usa dos na cri a ção do Esta do de
Ron dô nia. Tra ta-se, até esse pon to, de sim ples ana lo-
gia.

Ao apro fun dar mi nha aná li se, de pa rei com nor -
mas cons ti tu ci o na is per ma nen tes, que, por mais que
de se jas se, não po de ria ig no rar.A Cons ti tu i ção não se 
pode in frin gir. Aliás, qual quer ado les cen te des te
imen so País que te nha fre qüen ta do os ban cos es co-
la res sabe que di re i tos e de ve res são es cri tos em
nos sa Car ta Mag na, a cu jas di re tri zes to dos nos su je-
i ta mos.

A to dos os Esta dos da Fe de ra ção, sem ex ce-
ção, cabe o res pe i to às nor mas cons ti tu ci o na is. Está
es cri to no art. 20, in ci sos II e XI, res pec ti va men te:
“São bens da União: as ter ras de vo lu tas in dis pen sá-
ve is à de fe sa das fron te i ras, das for ti fi ca ções e cons -
tru ções mi li ta res, das vias fe de ra is de co mu ni ca ção e
à pre ser va ção am bi en tal, de fi ni das em lei; (...) as ter -
ras tra di ci o nal men te ocu pa das pe los ín di os”.

Acer ca da mes ma ques tão, o § 2º do mes mo art.
20 da Cons ti tu i ção Fe de ral res sal ta: “A fa i xa de até
150 qui lô me tros de lar gu ra, ao lon go das fron te i ras
ter res tres, de sig na da como fa i xa de fron te i ra, é con si-
de ra da fun da men tal para de fe sa do ter ri tó rio na ci o-
nal, e sua ocu pa ção e uti li za ção se rão re gu la das em
lei”.

Srª Pre si den te, vale res sal tar que, des de o tem -
po do Impé rio, vem sen do pre o cu pa ção cons tan te
dos go ver nan tes e le gis la do res a fi xa ção da fa i xa de
fron te i ra, que tem so fri do va ri a ção quan to ao ta ma-
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nho, sem pre ge ran do dis cus sões so bre sua ver da de i-
ra na tu re za ju rí di ca.

É de 1850 a pri me i ra lei bra si le i ra a es ta be le cer
um li mi te fron te i ri ço. Trata-se da Lei n.º 601, de 08 de
se tem bro, que, em seu art. 1º, fi xou “uma zona de dez
lé guas con tí nu as aos li mi tes do Impé rio com pa í ses
es tran ge i ros para, nas ter ras de vo lu tas nela exis ten-
tes, se es ta be le ce rem co lô ni as mi li ta res e se fa ze rem
con ces sões gra tu i tas a co lo nos bra si le i ros”. O ob je ti-
vo da cri a ção da fa i xa de fron te i ra foi a se gu ran ça, a
na ci o na li za ção e o pro gres so.

A par tir de en tão, o tex to foi man ti do na pri me i ra
Cons ti tu i ção da Re pú bli ca, a de 1891, cujo art. 64 de i-
xou aos cu i da dos do le gis la dor a de ter mi na ção da lar -
gu ra des sa fa i xa para a de fe sa das fron te i ras, a cons -
tru ção de for ti fi ca ções mi li ta res e es tra das de fer ro fe -
de ra is.

A Cons ti tu i ção de 1934, art. 166, ele vou a fa i xa
para 100 qui lô me tros e a Cons ti tu i ção de 1937, art.
165, fi xou-a em 150 qui lô me tros, man ti dos na Cons ti-
tu i ção de 1988.

Assim, ve mos que o do mí nio da União so bre a
fa i xa de fron te i ra e a di men são des sa fa i xa de cor re-
rem de to das as nos sas Cons ti tu i ções e tam bém das
cor res pon den tes leis or di ná ri as. To da via, não há im -
pe di men to le gal para que na fa i xa se pro du za, haja
pro pri e tá ri os, fa zen de i ros, ci da des etc...etc...

Em obe diên cia à Cons ti tu i ção, por tan to, foi que
ela bo rei meu pro je to de lei e, ape nas as sim, am pa ra-
do na Cons ti tu i ção, pôde ser apro va do nas duas Ca -
sas do Le gis la ti vo.

Foi tam bém em ba sa da na Cons ti tu i ção que in -
se ri em meu pro je to que as ter ras trans fe ri das ao
Esta do de ve ri am ser uti li za das em ati vi da des de as -
sen ta men to e de co lo ni za ção, po den do ser ado ta do o 
re gi me de uso pre vis to no De cre to-Lei n.º 271, de 28
de fe ve re i ro de 1967. Elu ci dei, tam bém, que o ar ren-
da men to por es tran ge i ros, caso haja, ape nas se fará
com obe diên cia aos li mi tes, con di ções e res tri ções
es ta be le ci dos na le gis la ção fe de ral.

Foi esse pro je to, Srª Pre si den te, ela bo ra do na
for ma re la ta da, com emen da de mi nha au to ria, ne-
ces sá ria para ade quar nor mas atu a li za das, que apre -
sen tei nes ta Casa e vi trans for ma do na Lei nº 10.304,
de 5 de no vem bro de 2001, para a ale gria de meu
povo e au to no mia de Ro ra i ma.

Gra ti fi ca ção ím par, devo di zer, tive quan do, na
Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia do
Se na do, foi de sig na do para re la tar meu pro je to o sa u-
do so Se na dor Jo sap hat Ma ri nho, emé ri to ju ris ta des -
te País que, li te ral men te, as sim fin dou seu re la tó rio:

O pro je to, bem ela bo ra do e aper fe i ço a-
do com emen da da pró pria au to ra, aten ta
pe las par ti cu la ri da des da Cons ti tu i ção e as
res pe i ta, ao tem po em que a jus ti fi ca ção de -
mons tra a ne ces si da de da trans fe rên cia pro -
pos ta. Em face des sas nor mas e cir cuns tân-
ci as, o pro je to se afi gu ra per fe i ta men te ju rí-
di co, em to das as la ti tu des, e me re ce apro-
va ção, com a emen da que al te ra a re da ção
do art. 2º.

Mais, Srª Pre si den te, cre io que não pre ci sa ser
dito. Não vim aqui nes ta tar de ape nas para re la tar a
his tó ria de um pro je to, co i sa que to dos sa be mos de
cor e sal te a do como ela bo rar. Tam pou co vim aqui
para exal tar algo que que i ra im pin gir como mé ri to
meu. Vim para re la tar a con quis ta de todo um povo, o
povo de Ro ra i ma, que al guns ten tam afi gu rar como
de so me nos im por tân cia.

As pa la vras de Jo sap hat Ma ri nho, esse ini gua-
lá vel mes tre de mu i tos e mu i tos mes tres do sa ber ju rí-
di co, em par ti cu lar do Di re i to Cons ti tu ci o nal, bas tam
para ca lar os que, em suas li mi ta ções te di o sas e de -
va ne i os me ga lo ma nía cos, ten tam eno do ar o cres ci-
men to de uma so ci e da de que an se ia por dias me lho-
res e jus ti ça so ci al.

Meus pa ra béns, meu povo de Ro ra i ma. Não fos -
se sua luta, sua von ta de e sua gar ra, tal vez ain da hoje 
es ta ría mos a mer cê de bu ro cra tas dis tan tes de nós,
para al for ri ar um pe da ço de chão que sem pre nos
per ten ceu.

A ter ra é nos sa, a ter ra é sua. A lei nos ga ran te
isso.

Srª Pre si den te, meus no bres co le gas, para uma
elu ci da ção, res sal to que des de os idos de 1943,
quan do o ex-Pre si den te da Re pú bli ca Ge tú lio Var gas
cri ou os Ter ri tó ri os, o Esta do de Ro ra i ma, que per ten-
cia ao Esta do do Ama zo nas, pas sou, por de cre to-lei,
para o do mí nio da União. Não é jus to, no en tan to, que
um Esta do já cons ti tu í do não te nha o do mí nio das
suas ter ras.

Esti ve no Incra na se ma na pas sa da, como tam -
bém já es ti ve em vá ri as au tar qui as, com Mi nis tros,
para so lu ci o nar esse pro ble ma. A lei tem 120 dias
para ser re gu la men ta da, po den do o Se nhor Pre si-
den te pror ro gá-la por mais 45 dias. Os 120 dias já fo -
ram com ple ta dos no dia 5 des te mês e ain da es ta mos
aguar dan do, em Ro ra i ma, a sua re gu la men ta ção.

O que me dá tran qüi li da de, no en tan to, Srª Pre -
si den te e meus no bres co le gas, é que as ter ras de
Ro ra i ma, já não é mais pa tri mô nio da União. Assim,
este pro je to não só foi sa lu tar para o en gran de ci men-
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to do nos so Esta do como tam bém para dar to tal au to-
no mia ao novo Esta do de ter as suas ter ras, de fato e
de di re i to, como to dos os Esta dos têm, com ex ce ção
ain da do Esta do do Ama pá. Inclu si ve, já fui pro cu ra da
por Par la men ta res da que le Esta do, que so li ci ta ram a
có pia do meu pro je to para que tam bém pos sam
fazê-lo em re la ção ao seu Esta do.

Agra de ço a V. Exªs pelo tem po que me con ce-
deu.

Sr. Pre si den te, des ço des ta tri bu na com a cer te-
za de que este pro je to foi a so lu ção para o Esta do de
Ro ra i ma.

A SRª PRESIDENTE (Ma ria do Car mo Alves) –
Con ce do a pa la vra ao Se na dor Fran ce li no Pe re i ra.

O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL – MG.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora-
dor.) – Srª Pre si den te Ma ria do Car mo Alves, que aqui
re pre sen ta Ser gi pe e os ser gi pa nos e nes te mo men to
pre si de a mais alta Casa do Con gres so Na ci o nal, o
Se na do da Re pú bli ca, es tou na tri bu na para fa zer
duas co mu ni ca ções: uma de dor, de pe sar pelo fa le ci-
men to de um ho mem pú bli co emi nen te; ou tra, de ale -
gria e de con ten ta men to por ver um emi nen te mi ne i ro
as su mir uma Ca de i ra na Aca de mia Mi ne i ra de Le tras.

O novo aca dê mi co é mu i to co nhe ci do nes ta
Casa, em todo o Con gres so Na ci o nal e em toda a Ca -
pi tal do Bra sil. Tra ta-se do jor na lis ta Pe dro Ro gé rio
Cou to Mo re i ra, que as su mi rá, hoje à no i te, na Aca de-
mia Mi ne i ra de Le tras, na rua da Ba hia, em Belo Ho ri-
zon te, exa ta men te a ca de i ra de nú me ro 38, an tes
ocu pa da por seu pai, Vi val di Mo re i ra.

Ocor re rá, pois, na Aca de mia Mi ne i ra de Le tras,
um fato ra rís si mo: o fi lho as su min do a Ca de i ra de i xa-
da pelo pai.

Pe dro Ro gé rio re si de em Bra sí lia há vá ri os
anos, ten do atu a do na TV Glo bo, no Sis te ma Bra si-
le i ro de Te le vi são, na Rá dio Glo bo e na Ra di o brás,
ocu pa rá a ca de i ra nº 38, que per ten cia a seu pai, o
gran de es cri tor Vi val di Mo re i ra, fa le ci do no ano pas -
sa do.

Vi val di Mo re i ra era um nome-sím bo lo da Aca de-
mia Mi ne i ra de Le tras, gra ças à pro je ção que lhe deu.
Foi sob a sua pre si dên cia que aque la Aca de mia con -
se guiu uma bela sede e cons tru iu seu au di tó rio.

Em si nal de re co nhe ci men to, ele foi, em 1959,
ele i to Pre si den te-Per pé tuo da Aca de mia.

Tão mar can te foi sua atu a ção que a Aca de mia
pas sou a ser iden ti fi ca da pelo seu nome. Como a
Aca de mia Bra si le i ra de Le tras, no Rio, é cha ma da de
“Casa de Ma cha do de Assis”, em uma alu são ao seu

fun da dor, a de Mi nas é cha ma da de “Casa de Vi val di
Mo re i ra”.

Hoje, o fi lho de Vi val di Mo re i ra, Pe dro Ro gé rio,
pas sa a ocu par o lu gar que per ten ceu ao pai:a ca de i-
ra que tem por pa tro na a po e ti sa Be a triz Bran dão e
pela qual pas sa ram tam bém Pa u lo Bran dão e Ho nó-
rio Armond.

Pe dro Ro gé rio atri bui a es co lha de seu nome,
por una ni mi da de, a ho me na gem que os aca dê mi cos
qui se ram pres tar ao seu pai e ao jor na lis mo mi ne i ro e
bra si le i ro, o que é uma ma ni fes ta ção de mo dés tia,
por que Pe dro Ro gé rio che ga à Aca de mia por ine gá-
ve is mé ri tos pró pri os, não so men te no jor na lis mo,
mas tam bém na li te ra tu ra.

Co me çou no jor na lis mo em São Pa u lo, em
1969, no jor nal Últi ma Hora, pas san do de po is, no
Rio de Ja ne i ro, pe los jor na is A No tí cia, O Glo bo e
pela TV Glo bo.

A ser vi ço da TV Glo bo, vi veu dois anos na Ama -
zô nia, ex pe riên cia que ins pi rou o seu pri me i ro tra ba-
lho li te rá rio, cha ma do Hi dro gra fia Sen ti men tal.
Nele, apre sen ta vi são par ti cu lar do mun do fas ci nan te
da Ama zô nia, des cre ven do-a com os sen ti men tos
que ela des per tou.

Lan çou, de po is, mais dois li vros: Alma na que
do Pe dri nho e Bela No i te para Voar. O pri me i ro é
uma co le ção de crô ni cas, com re mi nis cên ci as da in -
fân cia em Belo Ho ri zon te; o se gun do in cur si o na um
pou co pela his tó ria po lí ti ca, re fe rin do-se às re be liões
de se to res da Ae ro náu ti ca no iní cio do Go ver no de
Jus ce li no Ku bits chek.

Srª Pre si den te, logo mais à no i te, na bela e en -
can ta do ra rua da Ba hia, a mais fa mo sa da ca pi tal do
meu Esta do, a Aca de mia, pre si di da pelo ex-Se na dor
e es cri tor Mu ri lo Ba da ró, re ce be rá o jor na lis ta e es cri-
tor Pe dro Ro gé rio, que será sa u da do por Da ni lo Go -
mes.

Trans mi to, des ta Casa, em nome da ins ti tu i ção
par la men tar do Bra sil, ao aca dê mi co Pe dro Ro gé rio,
as sim como a sua mãe, Bran te, e tam bém a José Ma -
ria Mo re i ra, que di ri ge a im pren sa ofi ci al de Mi nas Ge -
ra is, o nos so abra ço de fe li ci ta ções, re go zi jo e or gu lho
pelo fato de ver uma fa mí lia com pos ta de pes so as en -
can ta do ras e de vo ta das à cul tu ra no meu Esta do e no
Bra sil.

Nes ta hora, a ho me na gem tam bém é ex ten si va
a toda a Aca de mia Mi ne i ra de Le tras, que pas sa a vi -
ver gran di o sos mo men tos, já que vai in cor po rar às
suas fa mo sas Ca de i ras a pes soa do jor na lis ta Pe dro
Ro gé rio. É como se ele es ti ves se en tre nós, con ver-
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san do co nos co no Se na do da Re pú bli ca, por que vive
em Bra sí lia.

Um tra ço que não pode ser es que ci do nes ta
hora é que ele foi, ao lado de José Ma ria, seu ir mão, e
Bran te, sua mãe, uma pes soa in te i ra men te de vo ta da
ao pai, que tem uma bi o gra fia edi fi can te. Pe dro Ro gé-
rio deu-lhe as sis tên cia nos mo men tos de dor e nos úl -
ti mos dias e ins tan tes de sua vida, gran di o sa para Mi -
nas Ge ra is.

Srª Pre si den te, em se gui da a esta ho me na gem
a Pe dro Ro gé rio, faço a ou tra co mu ni ca ção. Esta,
como dis se, de dor. Fa le ceu, em São Pa u lo, o ex-De -
pu ta do Sylves tre Fer raz Egre ja, mi ne i ro de Cris ti na,
que com ple ta ra 100 anos no dia 2 de se tem bro do
ano pas sa do. Sá ba do será ce le bra da a mis sa de Sé ti-
mo Dia. É com pro fun do pe sar que re gis tro este fato,
este acon te ci men to do lo ro so: o fa le ci men to de
Sylves tre Fer raz Egre ja, ocor ri do no úl ti mo dia 12.

Che gar aos 100 anos é um pri vi lé gio, um raro
pri vi lé gio. Mas che gar aos 100 anos, um pou co mais,
com a cer te za de que o ca mi nho per cor ri do foi de tra -
ba lho e re a li za ções, de exem plo para as no vas ge ra-
ções, já será um pri vi lé gio in co mum. Esse é o caso de 
Sylves tre Fer raz Egre ja.

Fer raz Egre ja foi ca fe i cul tor, Pre fe i to, De pu ta do
Esta du al e De pu ta do Fe de ral. Sua vida foi rica em re -
a li za ções. Ele só teve uma úni ca dú vi da nes sa lon ga
jor na da: sa ber se con ti nu a va sen do um mi ne i ro pa u-
lis ta ou um pa u lis ta mi ne i ro. Co nhe ci, na in ti mi da de,
no con ví vio da fa mí lia e da Câ ma ra dos De pu ta dos, a
fi gu ra ad mi rá vel de Sylves tre Fer raz Egre ja.

Na dé ca da de 70, quan do éra mos De pu ta dos
Fe de ra is, essa ami za de se apro fun dou e foi to ca da
por ad mi ra ção e res pe i to mú tu os. Eu, por Mi nas; ele,
em bo ra mi ne i ro, por São Pa u lo, Esta do que ado tou
para tra ba lhar e onde co me çou a vida pú bli ca como
prefe i to de Ipa u çu, na re gião da So ro ca ba na.

No fi nal do ano pas sa do, fui a São Pa u lo para
com par ti lhar das ale gri as da fa mí lia Egre ja, quan do
esse mi ne i ro da bela e en can ta do ra ci da de de Cris ti-
na, no sul de Mi nas, nas ci do em 10 de se tem bro de
1901, com ple ta va exa ta men te 100 anos de vida, em
meio às ale gri as de seus mu i tos fi lhos, ne tos e bis ne-
tos, com a sa u da de de Almey, a de di ca da es po sa,
que Deus cha mou quan do ela ti nha 86 anos.

Aqui, des ta tri bu na, ma ni fes to a dor, o sen ti men-
to e o tor men to de sa ber que o meu ami go Sylves tre
Fer raz Egre ja, a quem abra ça mos em se tem bro do
ano pas sa do, na igre ja de sua pre di le ção em São Pa -

u lo já não está en tre os vi vos, em bo ra sua me mó ria
es te ja per ma nen te men te co nos co.

Em com pa nhia de Ron don Pa che co e tam bém
dos ex-Go ver na do res Pa u lo Egydio e La u do Na tel,
bem como das li de ran ças po lí ti cas, em pre sa ri a is e
co mu ni tá ri as de São Pa u lo, fo mos à igre ja para fe li ci-
tar e dar um abra ço de ca ri nho, amor e res pe i to à fi gu-
ra que ri da de um ami go, Fer raz Egre ja. Estão em mi -
nhas mãos as fo tos que re gis tram a pas sa gem de 100 
anos de um ci da dão mi ne i ro de nas ci men to e pa u lis ta
de co ra ção.

O ex-Go ver na dor Ron don Pa che co e eu, tam -
bém ex-Go ver na dor de Mi nas Ge ra is, en tra mos ao
seu lado na Ca te dral. Os fi lhos, to dos pre sen tes. As
fa mí li as pa u lis tas es ta vam ali re pre sen ta das. Em um
sen ti men to de ale gria, res pe i to e co mo ção, ofe re ce-
mos o nos so abra ço de con ten ta men to e con du zi mos
Sylves tre Fer raz Egre ja, de mãos da das.

Aqui es tão as fo tos, que se rão di vul ga das para
co nhe ci men to de um ho mem que ofe re ceu, em nome
de Mi nas Ge ra is, de São Pa u lo e do Bra sil, toda a de -
di ca ção da sua vida nos pla nos em pre sa ri al, po lí ti co e 
fa mi li ar, um le ga do que nun ca será atin gi do por nin -
guém.

Qu e ro pe dir a V. Exª, Srª Pre si den te Ma ria do
Car mo Alves, que faça trans cre ver nos Ana is des ta
Casa os da dos bi o grá fi cos, o ver be te do Di ci o ná rio
His tó ri co e Bi bli o grá fi co da Fun da ção Ge tú lio Var gas
so bre a vida des se gran de ci da dão.

Fi nal men te, exi bo des ta tri bu na o li vro Sylves-
tre Fer raz Egre ja – 100 Anos de Luta.

A to dos os seus fi lhos, meus ami gos de co ra ção
– Ma ria Lu i za, José Sil ves tre, Stel la, Cel so, Almey e
Má rio Alu í sio – e a to dos os fa mi li a res, o abra ço do
Se na do da Re pú bli ca e o sen ti men to de Mi nas, de
São Pa u lo e do Bra sil.

Agra de ço a aten ção com que este Ple ná rio me
hon rou para que eu pu des se in for mar à Casa o fa le ci-
men to do Dr. Sylves tre Fer raz Egre ja, que ul tra pas sou
a casa dos cem anos de ida de, me re cen do sem pre o
res pe i to dos pa u lis tas das ve lhas, das atu a is e das fu -
tu ras ge ra ções.

Era o que ti nha a di zer, Srª Pre si den te.
Mu i to obri ga do.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE
O SR. SENADOR FRANCELINO PEREIRA
EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inse ri do nos ter mos do art. 210 do Re gi-
men to Inter no.)
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A SRª PRESIDENTE (Ma ria do Car mo Alves) –
V. Exª será aten di do na for ma do Re gi men to Inter no.

Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Jo nas Pi -
nhe i ro.

O SR. JONAS PINHEIRO (PFL – MT.Pro nun cia
o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Srª
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, no Ple ná rio da Co -
mis são de Eco no mia, Indús tria e Co mér cio da Câ ma-
ra dos De pu ta dos, há pou co nos re u ni mos para tra tar
da ques tão do al go dão bra si le i ro. O Bra sil, que já foi
gran de ex por ta dor, pas sou, ver go nho sa me te, a im-
por tar al go dão. Ago ra, ten do em vis ta a re cu pe ra ção
do plan tio do al go dão, so bre tu do nos cer ra dos do
Cen tro-Oes te, exis te a pre o cu pa ção se va mos ou não 
man ter a nos sa pro du ção al go do e i ra.

Ante on tem, du ran te a pos se do novo pre si den te
da Asso ci a ção Bra si le i ra de Pro du to res de Algo dão -
Abra pa, quan do as su miu o car go o em pre sá rio Jor ge
Ma e da, na vaga de i xa da pelo pre si den te João Luiz
Pes sa, jun to com a eu fo ria dos pro du to res de al go dão
por es ta rem to dos re u ni dos, ha via uma pre o cu pa ção.
Tra ta-se do sub sí dio que o go ver no dos Esta dos Uni -
dos está ofe re cen do à sua agri cul tu ra, por in ter mé dio
da lei agrí co la da que le país, a cha ma da Farm Bill.

Srª. Pre si den te, essa no tí cia en che-nos a to dos,
agri cul to res do Bra sil e do mun do, de pre o cu pa ção e
re vol ta.

É in con ce bí vel que os Esta dos Uni dos, que
apre go am o li vre co mér cio e lu tam pela cri a ção da
Alca, pro po nham me di da des sa na tu re za, que não só
está em to tal dis so nân cia com o dis cur so ame ri ca no,
como deve ge rar des con fi an ça e com pro me ter pro-
fun da men te a pro pos ta de cri a ção da Alca e lan çar
mais um aler ta para os ne go ci a do res bra si le i ros.

Srª. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, es ta mos
aqui para con tes tar, como já o fi ze ram ou tros Srs. Se -
na do res, nes ta e na se ma na pas sa da, con tra esta
me di da do go ver no dos Esta dos Uni dos, país para o
qual po de mos mu i to bem usar o di ta do “faça o que eu
falo, mas não faça o que eu faço.” Se fos se o Bra sil ou
qual quer ou tro país em de sen vol vi men to que con ce-
des se sub sí dio aos seus agri cul to res, os Esta dos
Uni dos, cer ta men te, não te ri am dú vi da em con de-
ná-los e iri am se va ler de to dos os ins tru men tos de
pres são e de re ta li a ção para im pe dir tal in ten to.

Mas, com este pro je to de lei, o go ver no ame ri ca-
no au men ta rá os seus gas tos com a agri cul tu ra, ao
lon go dos pró xi mos seis anos, prin ci pal men te para
sub si di ar os gran des pro du to res de grãos e de al go-
dão, em cer ca de US$45 bi lhões. Des se vo lu me de re -
cur so, 70% fi nan ci a rão cul tu ras de tri go, mi lho, soja,
al go dão e ar roz. Esse au men to de sub sí dio pro vo ca rá
uma ma i or pro du ção de grãos na que le país, o que

afe ta rá o pre ço des ses pro du tos no mer ca do in ter na-
ci o nal. Isso atin gi rá o Bra sil, uma vez que so mos pro -
du to res e ex por ta do res des ses pro du tos.

Tal me di da, se ado ta da, dará ao nos so País um
pre ju í zo, se gun do a Con fe de ra ção Na ci o nal de Agri -
cul tu ra, de apro xi ma da men te US$1,6 bi lhão ao ano,
so men te com re fe rên cia à que da nas ex por ta ções de
soja. No to tal, a CNA cal cu la que o pre ju í zo pode che -
gar a US$2,6 bi lhões, uma es ti ma ti va de sas tro sa
para a nos sa agri cul tu ra e para a nos sa eco no mia; um 
pre ju í zo que não po de mos su por tar.

O Sr. Mo re i ra Men des (PFL – RO) – V. Exª me
con ce de um apar te, ilus tre Se na dor?

O SR. JONAS PINHEIRO (PFL – MT) – Com
mu i to pra zer, no bre Se na dor Mo re i ra Men des.

O Sr. Mo re i ra Men des (PFL – RO) – Se na dor
Jo nas Pi nhe i ro, es tou ou vin do com aten ção o pro nun-
ci a men to de V. Exª e re fle tin do so bre a de nún cia de
que o go ver no nor te-ame ri ca no, mais uma vez, cria
me ca nis mos para sub si di ar a sua agri cul tu ra, que é
ar ca i ca e que já não tem com pe ti ti vi da de com ou tras
no mun do, como tem a nos sa. Fi quei ima gi nan do o
pa ra do xo: en quan to o go ver no nor te-ame ri ca no in-
cen ti va, de for ma con de ná vel por to dos nós, a sua
agri cul tu ra, por meio de sub sí di os, aqui, no Bra sil, la -
men ta vel men te, a si tu a ção é in ver sa. Às ve zes, o Go -
ver no toma ati tu des que pre ju di cam nos sa pro du ção.
Re fi ro-me es pe ci al men te ao Esta do de Ron dô nia. Ao
lon go des sas duas se ma nas, te nho dis cu ti do e con-
de na do a Me di da Pro vi só ria nº 2.166, que im pe de o
uso da pro pri e da de pri va da, da ter ra fér til – que no
meu Esta do é de 80% –, fa zen do com que a pro du ção
di mi nua. O que é um pa ra do xo. Enquan to con de na-
mos a ati tu de do go ver no ame ri ca no por dar sub sí di-
os, o Bra sil, tal vez por omis são, per mi te a di mi nu i ção
das áre as pro du ti vas em todo o País. Essa ques tão
não diz res pe i to ape nas a Ron dô nia; fri so isso, pois
es ta mos sen tin do na pele o que tal me di da tem oca si-
o na do para o Esta do. Essa MP en ges sa 80% da pro -
pri e da de pri va da no Nor te, na cha ma da Ama zô nia
Le gal, e 20% no res to do País, o que acar re ta rá sen sí-
vel di mi nu i ção da área pro du ti va no País, o que é ab -
so lu ta men te ina ce i tá vel do pon to de vis ta de pro du-
ção e de au men to de pro du ti vi da de. Pa ra be ni zo V. Exª 
que tem sido um ár duo, sé rio e per ma nen te de fen sor
da nos sa agri cul tu ra e da nos sa pe cuá ria e, mais uma 
vez, de mons tra com pe tên cia ao ana li sar ques tão de
tão alta re le vân cia. Se na dor Jo nas Pi nhe i ro, pa ra-
béns pelo pro nun ci a men to que faz.

O SR. JONAS PINHEIRO (PFL – MT) – Se na dor
Mo re i ra Men des, agra de ço a V. Exª pelo apar te, que en -
ri que ce meu pro nun ci a men to e de mons tra sua pre o cu-
pa ção com a ques tão.
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Te ce rei dois co men tá ri os a res pe i to do que dis se
V. Exª. Em pri me i ro lu gar, des ta co a in com pe tên cia dos
pro du to res ame ri ca nos e eu ro pe us, que bus cam re cur-
sos para man ter sua in com pe tên cia nos co fres de seus
pa í ses. Fi ca rão cada vez mais in com pe ten tes se con ti-
nu a rem con tan do com os sub sí di os de seus go ver nos
para seu tra ba lho no cam po.

O Bra sil está ven cen do pela com pe tên cia e pela
alta tec no lo gia que usa, ape sar do pro ble ma do cus to
Bra sil, que afe ta, e mu i to, nos so agro ne gó cio. Entre tan-
to, se per sis tir o au men to bru tal dos sub sí di os para a
agri cul tu ra nos pa í ses que con cor rem com o Bra sil e
com ou tros pa í ses emer gen tes, por cer to te re mos pre -
ju í zo, pois, para quê pro du zir, se não po de mos ex por-
tar? Não te re mos con di ções de ex por tar, por que os pa í-
ses que sub si di am sua agri cul tu ra ine fi ci en te pro du zi rão
cada vez mais, e, evi den te men te, em fun ção dis so, o
mer ca do fi ca rá pre ju di ca do.

O se gun do co men tá rio que faço em re la ção ao
apar te de V. Exª re fe re-se à me di da pro vi só ria. Sr.ª Pre -
si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, essa me di da pro vi só ria
está em vi gor há 77 me ses. Aca bo de ter co nhe ci men to
de que o Go ver no não quer votá-la ago ra. Ora, para que 
ser ve uma me di da pro vi só ria? A Cons ti tu i ção Fe de ral,
em seu art. 62, im põe que uma me di da pro vi só ria jus ti fi-
ca-se ape nas quan do é ur gen te e re le van te. Entre tan to,
con si de ran do-se uma ma té ria des sa im por tân cia, por
que não se ela bo ra um pro je to de lei para ser dis cu ti do?

Emi nen te Se na dor Mo re i ra Men des, além de ser
um in can sá vel ba ta lha dor pelo de sen vol vi men to do seu
Esta do e do Bra sil, V. Exª tem dis cu ti do essa me di da
pro vi só ria, tema da Co mis são Mis ta de que sou Pre si-
den te. E da re mos pros se gui men to a essa dis cus são.
De ve mos vo tar as ma té ri as, por que, se não o fi zer mos,
os Esta dos fi ca rão, jun ta men te com seus ór gãos am bi-
en ta is, ela bo ran do re so lu ções e de cre tos ba se a dos em
uma me di da pro vi só ria que não tem con sis tên cia, haja
vis ta que será mo di fi ca da. Por tan to, é pre ci so aten der
aos re cla mos de todo o País. Essa me di da pro vi só ria
não pode per du rar por mais tem po.

Con ti nu an do o ra ci o cí nio, o Go ver no bra si le i ro
não tem he si ta do em re la ção à ma té ria. O nos so Mi nis-
tro da Agri cul tu ra está em Bru xe las, na Bél gi ca, tra tan do
de vá ri os as sun tos, in clu si ve des te. De ve mos, por tan to,
in gres sar com uma con tes ta ção na Orga ni za ção Mun -
di al do Co mér cio – OMC –, e es pe ra mos con tar com a
isen ção e bom-sen so da que la en ti da de, pois não po de-
mos con fi ar no Go ver no dos Esta dos Uni dos. Aguar da-
mos que a OMC ana li se o mé ri to da nos sa ca u sa com
eqüi da de e jus ti ça. A sa í da le gal e di plo má ti ca para o
Bra sil é essa. Entre tan to, o Go ver no Fe de ral tam bém
de ve rá ado tar ou tras me di das que com pen sem os pre -
ju í zos de cor ren tes da si tu a ção.

Sr.ª Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, o Se na do
Fe de ral não pode fi car alhe io ou iner te di an te des se
caso. Nos so de se jo, ao fa zer este pro tes to e este de sa-
ba fo, é cha mar a aten ção des ta Casa para o fato e so li-
ci tar aos Se na do res que se jam so li dá ri os e que o Se na-
do Fe de ral, com ar dor, fir me za e de ter mi na ção, as su ma
a de fe sa des sa ca u sa em fa vor da eco no mia e da agri -
cul tu ra do Bra sil.

Mu i to obri ga do.
A SRª PRESIDENTE (Ma ria do Car mo Alves) –

Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Ro me ro Jucá,
pelo pra zo de 20 mi nu tos.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR. Pro -
nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) –
Sr.ª Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, ve nho a esta tri -
bu na hoje, com mu i ta sa tis fa ção e or gu lho. Nor mal men-
te – e in fe liz men te–, Ro ra i ma e os Esta dos me no res da
Fe de ra ção são des ta que na im pren sa quan do ocor re
algo ruim, como mor tes, atos de cor rup ção ou qual quer
ação que, de cer ta for ma, aler te a opi nião pú bli ca para
um Bra sil des co nhe ci do para a ma i o ria das pes so as.
Ro ra i ma tem sido tam bém con tem pla da nes sa li nha.
To das as ve zes em que há um gran de es cân da lo, um
pro ble ma de res pon sa bi li da de go ver na men tal ou uma
vi o lên cia, o meu Esta do, la men ta vel men te, ga nha as
man che tes da im pren sa.

Hoje, en tre tan to, de al gum modo, ve nho aqui mu -
dar essa his tó ria. Fa rei um re gis tro que, para nós, de
Ro ra i ma e de Boa Vis ta, é ex tre ma men te re le van te e
mu i to nos en gran de ce. Na se ma na pas sa da, aten den-
do a um con vi te da Pre fe i ta Te re za Jucá, que o pro cu rou
em Bra sí lia, o jor na lis ta, ar ti cu lis ta po lí ti co e es pe ci a lis ta
em po lí ti cas pú bli cas, Sr. Már cio Mo re i ra Alves, tal vez
de ten tor da co lu na mais lida no Bra sil, es te ve em nos sa
Ca pi tal, Boa Vis ta.

E que ro abrir um pa rên te se aqui: além de to dos os 
pre di ca dos de ana lis ta po lí ti co, de pes soa ex pe ri en te,
pela pró pria vi vên cia que teve, Már cio Mo re i ra Alves de -
mons trou ter um com pro mis so com o Bra sil, exa ta men-
te o de ir aon de for pre ci so, nes te País, para res ga tar a
bra si li da de, o es pí ri to pú bli co, a ex pe riên cia e esse sen -
ti do de Na ção que de ve mos ter.

O Már cio foi à Boa Vis ta. Fo ram qua tro ho ras e
meia de vôo, como ele diz no pri me i ro ar ti go que es cre-
veu. Foi ins ta do pelo de sa fio da apre sen ta ção que a
Pre fe i ta Te re za Jucá lhe fez, aqui em Bra sí lia. No fun do,
como ele é um jor na lis ta ex pe ri en te, um ho mem que já
vi veu mu i ta co i sa nes te País, pen so que foi até com cer-
ta pon ta de des con fi an ça: “Será que isto está ocor ren do
mes mo? Será que é as sim que es tas co i sas são? Será
que não é mais uma pro pa gan da de go ver no? Será que 
não é mais uma mis ti fi ca ção?” Mas, como eu dis se, to -
ca do pela sua bra si li da de, pelo seu com pro mis so com o 
País, pela sua pró pria his tó ria, o Már cio Mo re i ra Alves
foi à Boa Vis ta.
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Sr.ª Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ele pas sou
três dias co nos co lá, acom pa nhou to das as ações do
Mu ni cí pio, per gun tou o que quis, vi si tou o que quis e,
para nos sa sa tis fa ção e hon ra, de di cou, nes ta se ma na,
não uma co lu na do seu jor nal, não um dia do seu tra ba-
lho, mas pu bli cou no jor nal O Glo bo qua tro co lu nas
con se cu ti vas re la tan do, his to ri an do e até apla u din do o
tra ba lho re a li za do pela Pre fe i tu ra de Boa Vis ta.

No dia 11 de maio pu bli cou sua co lu na in te i ra sob
o tí tu lo “Pas sa ri nho de ga i o la”, em que re la ta o con ta to
com Ma ria Te re sa Jucá e sua ida a Ro ra i ma. No dia 14
de maio, es cre veu ou tro ar ti go, em toda a sua co lu na,
sob o tí tu lo “A ci da de ma pe a da”, re gis tran do o tra ba lho
de ges tão par ti ci pa ti va, de ges tão pú bli ca, de ação de -
mo crá ti ca que a Pre fe i tu ra de Boa Vis ta re a li za em nos -
sa ci da de. No dia 15 de maio, vol ta o jor na lis ta a es cre-
ver em toda a sua co lu na so bre o tra ba lho que acom pa-
nha va em Boa Vis ta. Sob o tí tu lo “Boa Vis ta”, re la ta uma 
par te das ações que a Pre fe i tu ra está em pre en den do.

Le rei aqui so men te a aber tu ra da co lu na, nor mal-
men te fe i ta em ca ixa alta. Diz o jor na lis ta Már cio Mo re-
i ra Alves:

Va leu a pena: cin co ho ras de vôo des de
Bra sí lia, para che gar a Boa Vis ta, ci da de de
por te mé dio mas que con cen tra 62% da po-
pu la ção do an ti go ter ri tó rio de Ro ra i ma, fe i to
es ta do em 1988. A ad mi nis tra ção é hi pe ror ga-
ni za da e toca al guns pro gra mas so ci a is exem -
pla res. A pre fe i ta Te re sa Jucá li de ra uma equi -
pe ma jo ri ta ri a men te fe mi ni na, ver da de i ras
ama zo nas, vin das do Bra sil in te i ro.

E re la ta as ex pe riên ci as de ges tão par ti ci pa ti va,
a ex pe riên cia do Pro je to Estu fas, do Pro je to Cres cer,
de sar ti cu lan do as “ga le ras” de Boa Vis ta, que hoje tal -
vez seja a ma i or cha ga so ci al da nos sa ci da de, por -
que jo vens de 14 a 25 anos fi cam se ma tan do, fa zen-
do par te de las.

Qu an do Te re sa as su miu a pre fe i tu ra, Boa Vis ta
era a se gun da ci da de em vi o lên cia con tra o jo vem e o
ado les cen te no Bra sil. Hoje esse pro je to está re ce-
ben do o apo io da Uni cef, da Pe tro bras, da Infra e ro e
do Go ver no do Ja pão, pela for ma como está sen do
exe cu ta do.

O Jor na lis ta Már cio Mo re i ra Alves fez mais.
Hoje, dia 16 de maio, ele en cer ra o ci clo de ar ti gos so -
bre Boa Vis ta com mais um ar ti go in te gral na sua co -
lu na, sob o tí tu lo “Cri ar Empre gos”. Fo ram, por tan to,
qua tro co lu nas so bre a ci da de. Ele en cer ra com uma
fra se dita por uma das téc ni cas que tra ba lha na Se -
cre ta ria de Ges tão Par ti ci pa ti va da Pre fe i tu ra de Boa
Vis ta. A moça dis se para ele em tom re i vin di ca tó rio:
“Már cio, olha isso aqui, que tam bém é Bra sil!”.

So li ci to a trans cri ção des ses ar ti gos, agra de-
cen do o com pro mis so de bra si li da de e de se ri e da de

do Jor na lis ta Már cio Mo re i ra Alves, que se des lo cou
até Boa Vis ta para ver e re la tar ao Bra sil as ex pe riên-
ci as ven ce do ras que a Pre fe i ta Te re sa Jucá, o
vice-Pre fe i to Ira dil son Sam pa io, que está aqui pre-
sen te, e toda uma equi pe de téc ni cos, se cre tá ri os e
fun ci o ná ri os que es tão exer cen do o com pro mis so de,
com co ra gem, com le al da de, com per se ve ran ça,
trans for mar a nos sa ci da de.

Além de so li ci tar a trans cri ção des ses ar ti gos,
de agra de cer ao Jor na lis ta Már cio Mo re i ra Alves por
tudo que re la tei aqui, de apla u dir des ta tri bu na a Pre -
fe i ta Te re sa Jucá – sou sus pe i to para apla u di-la por
ser seu ma ri do –, a to dos os se cre tá ri os e ao
vice-Pre fe i to Ira dil son, que ro mais, Sr.ª Pre si den te.
Qu e ro con vi dar to dos os can di da tos a Pre si den te da
Re pú bli ca para, se de se ja rem, irem a Boa Vis ta
acom pa nhar na prá ti ca uma mu dan ça so ci al par ti ci-
pa ti va, de mo crá ti ca, res pon sá vel, que está sen do fe i-
ta lá no Nor te do Bra sil, num Esta do me nor, num
Esta do mais po bre, na Ca pi tal de Ro ra i ma, Boa Vis ta,
mas que está sen do uma li ção sem pre ce den tes de
ci da da nia e de tra ba lho res pon sá vel.

Boa Vis ta está de pa ra béns! Ro ra i ma está de
pa ra béns! Con se gui mos ocu par esse es pa ço com
ma té ri as po si ti vas, com exem plos para o Bra sil, co i sa
que, in fe liz men te, no meu Esta do não tem ocor ri do
mu i tas ve zes.

Agra de ço por po der vir aqui hoje re la tar esse tra -
ba lho com mu i to or gu lho: or gu lho de ser ro ra i men se, de
ser ma ri do da Pre fe i ta, de ser mem bro do PSDB – a
Pre fe i ta Te re sa Jucá é do PSDB e o vice-Pre fe i to Ira dil-
son Sam pa io tam bém. Avan ça mos mu i to.

Em Boa Vis ta, não se faz só or ça men to par ti ci-
pa ti vo, mas tam bém o pla ne ja men to par ti ci pa ti vo e a
exe cu ção par ti ci pa ti va com a po pu la ção, pres tan-
do-se con tas nas ruas do tra ba lho que a pre fe i tu ra faz
nos ba ir ros.

Encer ro as mi nhas pa la vras, di zen do que es tou
gra ti fi ca do, di zen do ao Jor na lis ta Már cio Mo re i ra
Alves que ele aju dou a cons tru ir um pou co do or gu lho
do nos so Esta do e que nos pres tou um ser vi ço mu i to
gran de por que aju dou a di vul gar um Esta do que, te -
nho cer te za, en tran do no ca mi nho cer to, re a li zan do o
que tem de re a li zar e cum prin do o exem plo do tra ba-
lho da Pre fe i tu ra de Boa Vis ta, no fu tu ro será um dos
Esta dos mo de lo para o Bra sil.

Peço a trans cri ção dos ar ti gos nos Ana is da
Casa e agra de ço a opor tu ni da de.

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

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE
O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ EM
SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inse ri dos nos ter mos do art. 210 do Re gi-
men to Inter no.)
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A SRª. PRESIDENTE (Ma ria do Car mo Alves) –
V. Exª será aten di do na for ma do Re gi men to Inter no.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Re nan Ca lhe i-
ros, por 20 mi nu tos.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL. Pro -
nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) –
Srª Pre si den te, Sras e Srs Se na do res, os pla nos pri -
va dos de sa ú de, que nos anos 60 e 70 eram um pri vi-
lé gio de em pre ga dos de mul ti na ci o na is e es ta ta is, fo -
ram avan çan do no Bra sil como mo dis mo. Ser por ta-
dor de uma car te i ri nha de se gu ro pri va do de sa ú de
era uma de mons tra ção cla ra de sta tus, como é hoje
ter um car ro im por ta do.

No en tan to, Sr. Pre si den te, para mi lhões de bra -
si le i ros, isso não é mais mo ti vo de or gu lho. O ce ná rio
é de ab so lu ta tra gé dia. A me di ci na pri va da no Bra sil –
e nes se rol in clu em-se os pla nos pri va dos de sa ú de,
as se gu ra do ras, as co o pe ra ti vas, as as so ci a ções e
tan tas ou tras que têm como fi na li da de a pres ta ção de
as sis tên cia mé di ca, seja qual for sua na tu re za ju rí di ca
– tem sido uma das ati vi da des mais ren tá ve is, mo vi-
men tan do um ca pi tal de apro xi ma da men te R$1,5 bi -
lhão em nos sa eco no mia re fe ren te ao lu cro lí qui do
das em pre sas.

Esse em pre en di men to co mer ci al atin giu tal pa -
ta mar, dis tan ci an do-se sig ni fi ca ti va men te do fa tu ra-
men to de ou tras áre as da eco no mia, por al guns fa to-
res de ter mi nan tes.

O pri me i ro, sem dú vi da, re si de no fato de o aten -
di men to à sa ú de ser in dis pen sá vel. Nin guém pode
cor tar de seu or ça men to uma des pe sa que pode sig -
ni fi car a di fe ren ça en tre a vida e a mor te, a não ser
que não te nha ab so lu ta ca pa ci da de de man tê-lo, o
que vem acon te cen do de ma ne i ra cres cen te para boa 
par ce la da po pu la ção

Ou tro fa tor tem ori gem na pos tu ra do Esta do
fren te à sa ú de, com uma re gu la men ta ção con fu sa
des sa ati vi da de pri va da e pe las de fi ciên ci as da rede
pú bli ca de sa ú de nas úl ti mas dé ca das.

O úl ti mo e mais gra ve fa tor é a pró pria ga nân cia
e fal ta de sen si bi li da de so ci al de par te do em pre sa ri a-
do des se seg men to da eco no mia, que está le van do a
sa ú de a ser mer can ti li za da.

Não obs tan te todo o de sen vol vi men to e con cor-
rên cia do se tor, as pes so as que op ta ram pela me di ci-
na pri va da con ti nu am sem a as sis tên cia mé di ca de vi-
da. Bas ta con tra ir ca ta po ra, por exem plo. Afi nal, a ma -
i o ria dos pla nos de sa ú de não co bre do en ças con ta gi-
o sas.

Te nho re ce bi do re la tos de usuá ri os dos pla nos
de sa ú de que mos tram as dis tor ções do atu al sis te-
ma.

Uma se nho ra de Ala go as me dis se que teve sua 
men sa li da de au men ta da de 300 para 600 re a is por -
que com ple tou 60 anos de ida de. Embo ra per mi ti do
pe las re gras em vi gor, o re a jus te está fora da re a li da-
de eco nô mi ca do País. Ti nha de ser es ca lo na do, di vi-
di do, de acor do com as pró pri as fa i xas etá ri as.

Os ór gãos de de fe sa do con su mi dor têm re gis-
tra do, Srªs e Srs. Se na do res, re cor de de de nún ci as
de au men tos abu si vos. Em fe ve re i ro des te ano, uma
pes qui sa do Insti tu to de De fe sa do Con su mi dor de
São Pa u lo apu rou que as que i xas re gis tra das con tra o 
se tor che ga ram a 22%, en quan to que as re cla ma-
ções con tra os ban cos fo ram de 15% e con tas te le fô-
ni cas, 14%. Tudo por que não há uma po lí ti ca mais se -
ve ra de re gu la ção eco nô mi ca do se tor, en vol ven do,
in clu si ve, a li mi ta ção da mar gem de lu cro per mis sí vel
como ocor re com os ou tros se to res, como o do trans -
por te co le ti vo, por exem plo.

Daí mi nha pre o cu pa ção, que não vem de ago ra,
com os abu sos pra ti ca dos pe los pla nos de sa ú de. Em
1999, quan do ocu pa va o Mi nis té rio da Jus ti ça, ne go-
ci ei a in clu são no Con se lho de Sa ú de Su ple men tar
de um re pre sen tan te da área de de fe sa do con su mi-
dor, o en tão se cre tá rio de di re i to eco nô mi co do Mi nis-
té rio da Jus ti ça, Dr. Ruy Cou ti nho.

Srªs e Srs. Se na do res, a sa ú de é, sem dú vi da,
um bem in di vi sí vel e os ser vi ços ofe re ci dos por es sas
em pre sas ame a çam a sua in te gri da de. O que se tem
ob ser va do é que o fato de a sa ú de ser um bem pro te-
gi do cons ti tu ci o nal men te nada sig ni fi ca para es sas
em pre sas que, le va das pela ân sia do lu cro, vão às úl -
ti mas con se qüên ci as, aten tan do con tra toda a or dem
so ci al e ju rí di ca vi gen tes.

A fal ta de res pon sa bi li da de so ci al de boa par te
des se se tor é evi den te. A ma i o ria se pre o cu pa so-
men te em in ves tir em pro pa gan das e em como re a li-
zar mais res tri ções con tra tu a is, para que os lu cros se -
jam po ten ci a li za dos mais e mais. 

E as pes so as, mes mo sa ben do de to dos es ses
abu sos, em bus ca de al gu ma se gu ran ça di an te dos
de fi ci en tes ser vi ços ofe re ci dos pelo Esta do, mi gram
tam bém, mais e mais, para a rede pri va da.

Tem-se ob ser va do um au men to ex plo si vo des te
con tin gen te: de 2 mi lhões, em 1975, para 36 mi lhões,
em 1996, e cer ca de 41 mi lhões de usuá ri os, atu al-
men te.

Ve jam, Sras e Srs. Se na do res:
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Para a me di ci na pri va da atin gir pra ti ca men te um 
ter ço da po pu la ção, já se ve ri fi ca qual não é a fra gi li-
da de do Sis te ma Pú bli co de Sa ú de!

Nem mes mo a cri a ção da Agên cia Na ci o nal de
Sa ú de Su ple men tar, no fi nal de 1999, com a fi na li da-
de de fis ca li zar o se tor, foi ca paz de im pe dir que as
ope ra do ras man ti ves sem seus lu cros exor bi tan tes,
ex plo ran do usuá ri os e avil tan do cada vez mais os
pro fis si o na is de sa ú de.

É pre ci so re co nhe cer os avan ços da Lei dos
Pla nos de Sa ú de, mas em di ver sos as pec tos, a nova
le gis la ção não eli mi na con fli tos e prá ti cas abu si vas,
so bre tu do as im pos tas aos pa ci en tes.

A úl ti ma pes qui sa dis po ní vel do DIEESE so bre
o se tor com pro vou que a mé dia de au men to dos pre -
ços dos Pla nos de Sa ú de en tre 1996 e abril de 2000
foi mu i tas ve zes su pe ri or ao au men to das con sul tas
mé di cas, dos exa mes la bo ra to ri a is e das diá ri as hos -
pi ta la res. Nes se pe río do, Srs. Se na do res, os pla nos
au men ta ram – pas mem – 93,04% as suas men sa li da-
des, en quan to a in fla ção não che gou à me ta de des se
pa ta mar!

Ago ra, as em pre sas pres si o nam o Go ver no
para ob ter um re a jus te de 15% nas men sa li da des.
Um ab sur do! Bas ta ver mos que a in fla ção acu mu la da
nos úl ti mos 12 me ses não pas sou de 7,75%, apu ra da
pelo IPCA, e de 8,91%, pelo IGP-M. No ano pas sa do,
o re a jus te per mi ti do foi de 8,71%.

O se tor da me di ci na pri va da mo vi men ta 23 bi -
lhões de re a is por ano. O fa tu ra men to anu al das em -
pre sas de me di ci na de gru po che ga a 5,5 bi lhões de
re a is.

Os gas tos com a sa ú de cor res pon dem a ape nas
6,5% do PIB na ci o nal, mas, por con ta das de si gual da-
des de ren da e da ne ces si da de de se sus ten tar um
sis te ma pú bli co e ou tro pri va do pe sam no bol so de
qual quer um.

Se gun do da dos da Orga ni za ção Mun di al de Sa -
ú de, des con ta das as des pe sas com co mi da, as fa mí-
li as bra si le i ras des ti nam em mé dia 45,5% do seu or -
ça men to, di re ta ou in di re ta men te, ao tra ta men to de
do en ças, um dos mais al tos per cen tu a is do mun do!

As ope ra do ras de me di ci na pri va da vi ra ram bu -
ro cra ci as ca ras e odi a das. Mé di cos e hos pi ta is re cla-
mam que os re em bol sos são in su fi ci en tes para pa gar
seus cus tos e as em pre sas, com suas es tru tu ras pe -
sa das, di zem que tra ba lham no talo.

O im pac to da re gu la men ta ção, a cri se eco nô mi-
ca do País, a in fla ção do se tor de sa ú de e as obri ga-
ções pre vi den ciá ri as têm sido as des cul pas mais co -

muns das ope ra do ras para pro mo ver toda sor te de re -
ta li a ções e abu sos.

Den tre as de nún ci as mais fre qüen tes en ca mi-
nha das por en ti da des de clas se, Se na do ra Ma ria do
Car mo, como o Con se lho Fe de ral de Me di ci na, à
Agên cia Na ci o nal de Sa ú de Su ple men tar, para apu -
ra ção e pro vi dên ci as, es tão: au men tos in de vi dos de -
tec ta dos pe los Pro cons; des cre den ci a men to uni la te-
ral dos mé di cos; re du ção dos ho no rá ri os mé di cos;
ofer ta de pa co tes de aten di men to com va lo res pré-fi -
xa dos com in ter fe rên cia na au to no mia pro fis si o nal e
ris co de de te ri o ra ção da qua li da de do aten di men to:
res tri ção de exa mes, di ag nós ti cos e pro ce di men tos
te ra pêu ti cos; fi xa ção de pra zos mí ni mos en tre con sul-
tas mé di cas e exi gên cia de per so na li da de ju rí di ca na
re la ção de pres ta ção de ser vi ços en tre mé di cos e
ope ra do ras.

Nos sa mis são, como re pre sen tan te do Par la-
men to, é pe dir, o mais ra pi da men te pos sí vel, a aber -
tu ra da “ca i xa pre ta” dos pla nos de sa ú de, de ex por as 
pla ni lhas de cus tos, os gas tos com pro pa gan das,
mar ke ting e cor re ta gem, os lu cros imo ra is! Tam bém
te mos, Srªs e Srs. Se na do res, a obri ga ção de apu rar
as de nún ci as dos usuá ri os e dos pro fis si o na is de sa ú-
de con tra as em pre sas se gu ra do ras.

Te mos de co brar ex pli ca ções des ses me ga em-
pre sá ri os da sa ú de, pre o cu pa dos ape nas com ques -
tões eco nô mi cas. Para eles, o ser hu ma no é aces só-
rio, o fun da men tal é a po lí ti ca dos gran des su pe rá vits
e ba lan ços com lu cros de mi lhões.

Pre ju í zos com er ros de ges tão de vem ser su-
por ta dos pe los aci o nis tas e ges to res, nun ca pe los cli -
en tes. Os usuá ri os des sas em pre sas só con tra ta ram
es ses ser vi ços por en ten de rem que os seus ges to res
con se gui ri am es ca la e fa ri am, sem dú vi da, uma boa
ges tão.

Se to das as ve zes que elas ti ve ram lu cro seus
cli en tes não ti ve ram de crés ci mo nas pres ta ções, por
que têm que mu tu a li zar os seus pre ju í zos na car te i ra?

É im por tan te que o Mi nis té rio ou a agên cia ini ci-
em ime di a ta men te um tra ba lho ri go ro so de re gu la ção
e fis ca li za ção, por que os no vos e sem pre pre o cu pan-
tes re a jus tes nos pla nos de sa ú de che gam ao con su-
mi dor já no pri me i ro se mes tre do ano e será um dano
in su por tá vel para mu i tos se os au men tos con ti nu a-
rem des re gra dos e abu si vos.

Não se es pe ra con tro les ar ti fi ci a is de pre ço,
mas exis tem na lei, até no Có di go de De fe sa do Con -
su mi dor, ex pres sões como “pro i bi ção de va ri a ção
uni la te ral de pre ço”, “ele va ção de pre ço sem jus ta ca -
u sa”, “au men to ar bi trá rio de lu cros”, “pre ço abu si vo”,
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que, a par tir de um bom es tu do e mo ni to ra men to so -
bre os cus tos do se tor de sa ú de, po de ri am ser mais
bem tra du zi das, a fim de equi li brar in te res ses de for -
ne ce do res e con su mi do res.

Po de mos con clu ir que to dos es tão per den do,
mas o con su mi dor de ba i xa ren da é a prin ci pal ví ti ma.
Os mé di cos tam bém vêm ten do seus ho no rá ri os re -
du zi dos; diá ri as hos pi ta la res es tão con ge la das, em-
bo ra os hos pi ta is de pres tí gio con ti nu em apre sen tan-
do bons lu cros.

O sis te ma de con cor rên cia acir ra da e de bri ga
en tre “os vá ri os elos da ca de ia pro du ti va” está cus tan-
do caro ao Bra sil. Mas já se sabe que quem está pa -
gan do a con ta é a po pu la ção.

Era o que ti nha a di zer por hoje. Agra de ço a V.
Exª a opor tu ni da de de tra zer a esta tri bu na a dis cus-
são de um as sun to que vem an gus ti an do e an gus ti a rá
mu i to mais a po pu la ção bra si le i ra.

O Sr. Fer nan do Ri be i ro (PMDB – PA) – Per mi-
te-me V. Exª um apar te?

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) –
Con ce do o apar te ao no bre Se na dor Fer nan do Ri be i-
ro.

O Sr. Fer nan do Ri be i ro (PMDB – PA) – Fiz
ques tão, Se na dor Re nan Ca lhe i ros, de re tor nar do
meu ga bi ne te ao ou vir o iní cio do dis cur so de V. Exª.
Vim para con gra tu lar-me com o Lí der do meu Par ti do,
que abor da um tema que é pre o cu pa ção co mum de
todo ci da dão bra si le i ro que, vez por ou tra, se vê às
vol tas com pro ble mas de sa ú de. Mu i to mais além dos
pro ble mas pro pri a men te de sa ú de, es tão as di fi cul da-
des em abri gar, no or ça men to da fa mí lia, o cus te io de
gas tos com pla nos de sa ú de. V. Exª for ne ceu um dado 
até sur pre en den te para mim, de que hoje 40 mi lhões
de bra si le i ros re cor rem ao sis te ma par ti cu lar. Isso, em 
úl ti ma aná li se, de mons tra a fal ta de cre di bi li da de do
se tor da sa ú de pú bli ca. As pes so as re cor rem a essa
al ter na ti va por que sa bem que, de ou tra for ma, fi ca rão
en tre gues à pró pria sor te, sen do tra ta das como in di-
gen tes. Como tive a opor tu ni da de de di zer tra tan do
de ou tro as sun to nes ta Casa hoje pela ma nhã, a rede
pú bli ca con ti nua ab so lu ta men te des pro vi da das con -
di ções mí ni mas para su prir a nos sa po pu la ção das
ca rên ci as mais ele men ta res. Pode ha ver  e é até jus to
que haja  o aten di men to para ques tões fora da ro ti na,
como, por exem plo, o aten di men to às ví ti mas do ví rus
HIV e de ou tras do en ças. Mas, o cor ri que i ro, aqui lo
que mata cri an ças e pes so as de sas sis ti das, como,
por exem plo, um soro an ti o fí di co em uma co mu ni da-
de re mo ta no in te ri or da Ama zô nia, con ti nua a não
exis tir. O que é gra ve, pois lá, mu i to me nos, as pes so-

as têm pos si bi li da de de aces so a um pla no de sa ú de,
por in ca pa ci da de fi nan ce i ra de cus teá-lo e por não
ha ver, em de ter mi na das lo ca li da des, nem mes mo a
pos si bi li da de de se es tru tu rar o aten di men to de um
pla no de sa ú de pri va do. Entre tan to, V. Exª de mons tra
vi gi lân cia e sen si bi li da de no tra to des sa ques tão, en -
ten den do o pro ble ma e de i xan do cla ro que as pes so-
as, quan do avan çam na ida de, têm os seus pla nos re -
a jus ta dos com mais ri gor. Os ido sos pa gam ver da de i-
ras for tu nas com o cus te io do pla no de sa ú de, mais
do que com o alu guel, com o su pri men to de suas ne -
ces si da des bá si cas. A sua aten ção, com a pos si bi li-
da de de mo bi li za ção que V. Exª tem nes ta Casa,
como Lí der do ma i or Par ti do do Se na do Fe de ral,
dá-nos oti mis mo. Se os ór gãos com pe ten tes, como o
Mi nis té rio da Sa ú de e o Mi nis té rio da Pre vi dên cia So -
ci al que, com cer te za, têm ins tân ci as es pe cí fi cas para 
o acom pa nha men to e o tra to des sas ques tões, es tão
ne gli gen ci an do-as, a aten ção de V. Exª re for ça a nos -
sa cren ça de que haja uma al ter na ti va. Mu i to obri ga-
do.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB  AL) –
Agra de ço V. Exª pelo apar te, que agre ga ar gu men tos,
no vas in for ma ções e que, sem dú vi da, hon ra o meu
pro nun ci a men to.

Como dis se, te nho ab so lu ta con vic ção de que a
dis cus são so bre a mer can ti li za ção da sa ú de no Bra -
sil, so bre os pla nos e os se gu ros de sa ú de, será, sem
dú vi da, mais do que nun ca, obri ga tó ria nes te Se na do
Fe de ral. A pre ten são des ca bi da de au men tar as men -
sa li da des em 15% não pode pas sar. Ela não pas sa rá,
por que, se isso ocor rer, ha ve rá so men te um per de-
dor: a nos sa po pu la ção.

Mu i to obri ga do.
A SRa PRESIDENTE (Ma ria do Car mo Alves) –

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Mo re i ra Men des.
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, an tes de mais
nada, nes ta tar de, de se jo fa zer uma re fe rên cia jus ta e
me re ci da, em bo ra com re la ti vo atra so, aos 75 anos
da fun da ção da Vi a ção Aé rea Ri o gran den se  Va rig,
ocor ri do no dia 07 do mês de ma i or.

Quem se de tém a apre ci ar a his tó ria des sa
gran de em pre sa, per ce be que é a his tó ria dos gran -
des, dos que sa bem fa zer acon te cer. His tó ria de luta,
de con quis tas, de efi ciên cia, de ab so lu ta de ter mi na-
ção, ini ci a da nos idos de 1927.

A Va rig é uma em pre sa que en che de or gu lho a
to dos nós e, nes ses seus 75 anos, traz a cada bra si le-
i ro um pou co de emo ção ao re vi ver o seu pas sa do, vi -
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ver seu pre sen te e so nhar com seu fu tu ro. A Va rig tem 
le va do o nome des te País cada vez mais alto ao mar -
car pre sen ça em 18 pa í ses, 4 con ti nen tes, além de 36 
ci da des do Bra sil. Re a li za cer ca de 435 de co la gens
diá ri as e trans por ta 11,4 mi lhões de pas sa ge i ros anu -
al men te. E fiel aos ide a is pi o ne i ros e re vo lu ci o ná ri os,
cri a ram mo der na e avan ça da en ti da de pro ve do ra de
be ne fí ci os e ser vi ços a seus fun ci o ná ri os, va lo ri zan-
do e res pe i tan do os que fi ze ram e fa zem a em pre sa
acon te cer. Pa ra be ni zo, pe los 75 anos da em pre sa, a
equi pe de fun ci o ná ri os, di re ção e a Fun da ção Ru ben
Ber ta, to dos res pon sá ve is pelo gran de su ces so da
em pre sa.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a Va rig
tem tido par ti ci pa ção fun da men tal no tu ris mo in ter no
e ex ter no, con tri bu in do de ma ne i ra efe ti va com a in-
dús tria do tu ris mo, ain da com enor me es pa ço para
cres cer nes te País, mas que, de uma for ma ou de ou -
tra, tem sua res pon sa bi li da de na dis tri bu i ção de ren -
da, como po de mos ver ago ra num tre cho de ar ti go
pu bli ca do na Fo lha de S.Pa u lo, no úl ti mo dia 6 de
maio, com a se guin te re da ção:

O tu ris ta bra si le i ro está con se guin do
fa zer, a pas se io, du ran te as fé ri as de ve rão,
o que os pro gra mas so ci a is per se guem há
dé ca das com mu i to tra ba lho: trans fe rir ren-
da de re giões mais ri cas para ci da des e
Esta dos com me nor ní vel de de sen vol vi-
men to eco nô mi co.

Essa ma té ria traz da dos de mu i to in te res se so -
bre as trans fe rên ci as de ren da de cor ren tes do tu ris-
mo, par ti cu lar men te en tre as re giões de nos so País.
Os da dos fo ram ob ti dos em pes qui sa re a li za da em
2001 pela Fipe/Usp – Fun da ção Insti tu to de Pes qui-
sas Eco nô mi cas da Uni ver si da de de São Pa u lo e en -
co men da da pela Embra tur – Insti tu to Bra si le i ro de Tu-
ris mo. De acor do com o co or de na dor da pes qui sa, o
eco no mis ta Wil son Ra bahy, “Sem pre se fa lou que o
tu ris mo gera dis tri bu i ção de ren da, mas só ago ra os
da dos per mi tem com pro var que isso re al men te está
acon te cen do”.

Uma ca rac te rís ti ca es sen ci al da in dús tria do tu -
ris mo é, de fato, o efe i to mul ti pli ca dor da sua ge ra ção
de ren da. Além dos gas tos de hos pe da gem e trans -
por tes, os tu ris tas con so mem ou tros ser vi ços e bens
dis po ní ve is na lo ca li da de vi si ta da. Par te des sa ren da
vai di ri gir-se a ou tros se to res, pas san do a aque cer a
eco no mia lo cal.

O prin ci pal ga nho so ci al, pro pi ci a do pelo tu ris-
mo, a ser des ta ca do já ocor re na pró pria ge ra ção de
em pre gos, fa tor da ma i or im por tân cia para o nos so

País, es pe ci al men te para as vá ri as lo ca li da des bra si-
le i ras de ma i or ape lo tu rís ti co, mu i tas ve zes ca ren tes
de ou tras op ções de tra ba lho. Fi xar ho mens e mu lhe-
res em seus lo ca is de ori gem, por meio de em pre gos
com ren da mé dia su pe ri or à na ci o nal, es pa lhan do os
efe i tos po si ti vos des sas ati vi da des pela eco no mia lo -
cal e re gi o nal, di na mi zan do-a, não é pe que no mé ri to,
Srª Pre si den te.

É co mum de pa rar mos com a cons ta ta ção de
que o tu ris mo cons ti tui uma das ati vi da des eco nô mi-
cas de ma i or im por tân cia no que se re fe re à ge ra ção
de ren da e de em pre go em todo o mun do, apre sen-
tan do um cres ci men to con tí nuo nas úl ti mas dé ca das.
Isso pos to, é ine vi tá vel lem brar o quan to fal ta fa zer no
Bra sil para me lhor apro ve i tar o nos so imen so po ten ci-
al tu rís ti co, que com pre en de um fan tás ti co ma nan ci al
de re cur sos na tu ra is, além dos atra ti vos cul tu ra is e
his tó ri cos, que, tan tas ve zes, des ta tri bu na, tive a
opor tu ni da de de can tar e de can tar. Inves ti men tos em
in fra-es tru tu ra, na qua li fi ca ção de mão-de-obra e na
pro fis si o na li za ção das em pre sas, ali a dos a uma ma i-
or e me lhor di vul ga ção de nos sas atra ções têm re tor-
no ga ran ti do no au men to do flu xo in ter no, bem como
na atra ção de tu ris tas es tran ge i ros.

Se o di nhe i ro tra zi do pe los vi si tan tes de ou tros
pa í ses tem efe i tos ex tre ma men te po si ti vos para a po -
pu la ção dos lo ca is vi si ta dos, além de in flu ir fa vo ra vel-
men te nos re sul ta dos ma cro e co nô mi cos do País, foi
nas trans fe rên ci as de cor ren tes do tu ris mo in ter no
que se con cen trou a pes qui sa a que me re fe ri.

Cons ta ta o es tu do da Fipe/USP que, no ano de
2001, para cada real que o vi a jan te nor des ti no gas tou
no Su des te, ou tros R$2,24 en tra ram no Nor des te pe -
las mãos de tu ris tas ori un dos dos Esta dos de São Pa -
u lo, Rio de Ja ne i ro, Mi nas Ge ra is e Espí ri to San to. Os
gas tos des ses tu ris tas no Nor des te so ma ram, em
2001, cer ca de R$2,7 bi lhões, o que cor res pon de a
35% do PIB tu rís ti co da re gião.

O au men to do aflu xo de tu ris tas para o Nor des te
está re la ci o na do não ape nas a cer tos fa to res con jun-
tu ra is, como o au men to do dó lar, que de ses ti mu lou as 
vi a gens para o ex te ri or, mas é tam bém re sul ta do de
uma po lí ti ca de in ves ti men tos pú bli cos e pri va dos di -
re ci o na da prin ci pal men te para o en can ta dor li to ral
nor des ti no da Se na do ra Ma ria do Car mo Alves, que
no mo men to pre si de os tra ba lhos des ta Casa.

Mas não des con si de re mos a pon de ra ção do co -
or de na dor da pes qui sa de que “o tu ris ta é um cu ri o so,
sem pre em bus ca do novo”. Des sa for ma, quem vi si-
tou o Nor des te pode op tar por co nhe cer ou tras re-
giões nas pró xi mas vi a gens. Por tan to, de cla ra Wil son
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Ra bahy “os in ves ti do res de ve ri am es tar mais aten tos
ao Nor te e ao Cen tro-Oes te.”

Con cluo, Srª. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,
exal tan do e in cen ti van do a prá ti ca do tu ris mo em nos -
so País, que acar re ta efe i tos tão po si ti vos de ge ra ção
e dis tri bu i ção de ren da, que po dem ser mul ti pli ca dos
se sou ber mos ex plo rar, com com pe tên cia em pre sa ri-
al, apo io do se tor pú bli co e res pe i to ao meio am bi en-
te, nos sas fan tás ti cas ri que zas na tu ra is.

Mu i to obri ga do, Srª. Pre si den te.
A SRª  PRESIDENTE (Ma ria do Car mo Alves) –

So bre a mesa, ex pe di en te que pas so a ler:
Se nhor Pre si den te,
Te nho a hon ra de co mu ni car a Vos sa Exce lên cia

que, de acor do com o dis pos to no art. 7º § 2º, do Re gi-
men to Inter no, a par tir des ta data in te gra rei a ban ca-
da do Par ti do dos Tra ba lha do res (PT).

Aten ci o sas sa u da ções, – Se na dor Ro ber to Sa -
tur ni no.

A SRª PRESIDENTE (Ma ria do Car mo Alves) –
O ex pe di en te lido vai à pu bli ca ção.

Não há mais ora do res ins cri tos.
A SRª PRESIDENTE (Ma ria do Car mo Alves) –

Os Srs. Se na do res Car los Be zer ra e Chi co Sar to ri en -
vi a ram à Mesa pro po si ções que, em face do dis pos to
no art. 235, in ci so III, a, do Re gi men to Inter no, se rão
li das na pró xi ma ses são.

A SRª PRESIDENTE (Ma ria do Car mo Alves) -
Os Srs. Se na do res Mo za ril do Ca val can ti, Car los Be -
zer ra e Ro me ro Jucá en vi a ram dis cur sos à Mesa para 
se rem pu bli ca dos na for ma do dis pos to no art. 203 do
Re gi men to Inter no.

S. Exªs. se rão aten di dos.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR)

– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, que ro abor -
dar aqui a ques tão da qua li da de do per fil de in ves ti-
men tos man ti dos pelo BNDESPar, que tem sido ob je-
to de al gu mas crí ti cas por par te de es pe ci a lis tas. Re fi-
ro-me prin ci pal men te ao pu bli ca do em ma té ria da Fo-
lha de S.Pa u lo no dia 31 de mar ço.

O BNDES, con tro la dor do BNDESPar, é sa bi da-
men te um dos ma i o res ban cos de fo men to do mun do.
É uma ins ti tu i ção que, fun da da em 1952, tem lon ga e
po si ti va tra di ção de en vol vi men to es tre i to com o pro -
ces so de de sen vol vi men to de nos so País. É a prin ci-
pal fon te de fi nan ci a men to a lon go pra zo de em pre en-
di men tos eco nô mi cos no Bra sil.

Empre sa pú bli ca fe de ral, o ob je ti vo do BNDES,
qual seja, o de pro mo ver o nos so pro gres so eco nô mi-
co, se di ver si fi ca em di ver sos que si tos, con for me afir -
ma o ban co: o fi nan ci a men to à ex por ta ção, à co mer ci-

a li za ção de má qui nas e equi pa men tos, à in dús tria, à
in fra-es tru tu ra; tam bém abar ca os se to res de sa ne a-
men to e de trans por te. Além dis so, en tre vá ri as ou tras
me tas, quer pro mo ver o mer ca do de ca pi ta is bra si le i-
ro, no sen ti do de for ta le cer os me ca nis mos de cap ta-
ção de re cur sos por par te de em pre sas aber tas, que
ne go ci am seus pa péis em bol sa, prin ci pal men te em -
pre sas pri va das.

É nes se úl ti mo pon to que se in se rem as crí ti cas
ao BNDESPar, sub si diá ria do BNDES, que faz in ves ti-
men tos di re tos em em pre sas como im por tan te aci o-
nis ta. O BNDESPar tem par ti ci pa ção aci o ná ria em
cer ca de 200 em pre sas. O to tal de ati vos do
BNDESPar é de 22 bi lhões de re a is. O seu ob je ti vo é
pro mo ver de sen vol vi men to e ge rar lu cros para os re -
cur sos pú bli cos que ele mo bi li za nes sas par ti ci pa-
ções mi no ri tá ri as.

Mas, se gun do a crí ti ca a que me re fe ri, o per fil
de in ves ti men tos do BNDESPar es ta ria de fi ci en te em
re la ção ao ide al, e isso sob di ver sos as pec tos: lu cra ti-
vi da de in su fi ci en te, con cen tra ção ex ces si va em em -
pre sas es ta ta is e par ti ci pa ção de ma si a da em em pre-
sas fe cha das, de i xan do, as sim, de es ti mu lar o mer ca-
do de ca pi ta is, um dos ob je ti vos de cla ra dos do
BNDES.

Das ações que fa zem par te da car te i ra de in ves-
ti men tos do BNDESPar, e que são ne go ci a das na
BOVESPA, a ma i o ria te ria tido, em 2001, de sem pe-
nho pior do que o Ibo ves pa, ín di ce que mede a ten -
dên cia ge ral da que la bol sa. Além dis so, um gran de
nú me ro de em pre sas que con tam com a par ti ci pa ção
do BNDESPar não foi ne go ci a do na bol sa. Essas em -
pre sas de ca pi tal fe cha do não têm como ser acom pa-
nha das pelo mer ca do, para que se afi ra o seu real de -
sem pe nho. Já ou tra cor ren te de opi nião ad mi te o in-
ves ti men to do BNDESPar em em pre sas fe cha das,
des de que te nham bom po ten ci al para cres ci men to e
para uma fu tu ra aber tu ra.

O BNDESPar tem par ti ci pa ções ma ci ças na Pe-
tro brás e nas ge ra do ras elé tri cas es ta ta is fe de ra is, o
que po de ria ser con si de ra do uma dis tor ção. Além dis -
so, con ti nua a par ti ci par do se tor de pe tro quí mi ca,
ape sar de ele ter sido pri va ti za do há mu i to anos.

Fo ram ain da ob je to de crí ti cas as par ti ci pa ções
do BNDESPar na Glo bo Cabo, na Bom bril e na Ine -
par, além da que las em em pre sas fe cha das que se ra -
mi fi cam como em pre sas aber tas.

Se ria de se já vel que o BNDES vi es se a pú bli co e 
des se uma res pos ta abran gen te e exa us ti va a to das
es sas crí ti cas, da dos a im por tân cia da atu a ção do
BNDESPar e o gran de vo lu me de seus in ves ti men tos.
O com pa re ci men to do pre si den te do BNDES pe ran te
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a Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos do Se na do,
agen da do para os pró xi mos dias, se ria uma opor tu ni-
da de para se abor dar o as sun to, mas pa re ce que se
con cen tra rá mais na po lê mi ca par ti ci pa ção na Glo bo
Cabo.

No dia 2 de abril pas sa do, o Di re tor de Mer ca do
de Ca pi ta is do BNDES re ba teu par te das crí ti cas, ao
men ci o nar os pla nos do BNDESPar de se tor nar mais
atu an te, na pro mo ção de me lhor go ver nan ça e ma i or
trans pa rên cia nas em pre sas em que par ti ci pa. Ain da
fal ta, po rém, como eu dis se, uma res pos ta abran gen te.

Sr. Pre si den te, a pro pó si to do BNDES, é de es -
pe ci al in te res se para a re gião Nor te a po lí ti ca do ban -
co para fi nan ci a men tos e in ves ti men tos re gi o na is. No
pla no es tra té gi co do BNDES, cons ta como de sa fio a
ser en fren ta do o com ba te aos des ní ve is re gi o na is. O
ban co man tém me ca nis mos es pe cí fi cos para cum prir
essa po lí ti ca de cla ra da de es pe ci al aten ção às re-
giões des fa vo re ci das. É o caso do Co mi tê Exe cu ti vo
para Atu a ção Con jun ta na Ama zô nia, ini ci a ti va que
bus ca co or de nar a atu a ção de di ver sos mi nis té ri os,
do Ban co da Ama zô nia, do Ban co do Bra sil e da
SUFRAMA.

Se ria in te res san te que o BNDES di vul gas se os
re sul ta dos des ses es for ços no âm bi to das re giões,
as sim como deve, para es cla re ci men to do pú bli co,
res pos ta abran gen te às crí ti cas fe i tas ao per fil de in-
ves ti men tos do BNDESPar. A im por tân cia da ins ti tu i-
ção BNDES e sua ex ten sa fo lha de ser vi ços pres ta-
dos ao Bra sil as sim o re co men dam.

Mu i to obri ga do.
O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB – MT) – Sr.

Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, as ati vi da des de
ex ten são e de cir cu la ção do co nhe ci men to na so ci e-
da de são fun ções pre cí pu as da uni ver si da de, além do 
en si no e da pes qui sa. É por meio des sas ati vi da des
que a uni ver si da de dis se mi na o sa ber pro du zi do e
pres ta con tas à so ci e da de que a man tém.

Por isso, é com gran de sa tis fa ção que vejo a re -
to ma da da pu bli ca ção da Re vis ta Agri cul tu ra Tro pi-
cal, após dois anos sem cir cu lar por fal ta de re cur sos
fi nan ce i ros.

Pu bli ca da pela Edi to ra da Uni ver si da de Fe de ral
do Mato Gros so, a Re vis ta Agri cul tu ra Tro pi cal
com ple ta 7 anos de exis tên cia e lan çou, no dia 1º de
abril, o seu quin to nú me ro.

A re vis ta tem ca rá ter ci en tí fi co e di re ci o na-se a
pro fes so res, alu nos, pes qui sa do res e in te res sa dos em 
ciên ci as agrá ri as, prin ci pal men te em agri cul tu ra tro pi-
cal. Entre os dez ar ti gos que com põem a edi ção de re -

lan ça men to, o pri me i ro de les tem es pe ci al in te res se
para a re gião, pois tra ta da cul tu ra do al go do e i ro.

O ar ti go faz uma re vi são das prin ci pa is do en ças
do al go dão, ao mes mo tem po em que apre sen ta me -
di das atu a li za das para o seu con tro le. Só para se ter
uma idéia da re le vân cia des sas in for ma ções, a cul tu-
ra do al go dão, que me re ceu enor me des ta que no ce -
ná rio agrí co la na ci o nal, ape sar de ter au men ta do sua
pro du ti vi da de de 84 ar ro bas para cer ca de 180 ar ro-
bas por hec ta re, ain da arca com pre ju í zos sig ni fi ca ti-
vos pro vo ca dos por do en ças. Esti ma-se que, na sa fra
98/99, a per da te nha che ga do a 17,55% da pro du ção.

A re vis ta traz, tam bém, um es tu do so bre uma es -
pé cie me di ci nal con si de ra da de di fí cil pro pa ga ção, a
pur ga-de-la gar to. A plan ta, ca rac te rís ti ca dos cer ra dos
bra si le i ros, por ter gran de ace i ta ção na me di ci na po pu-
lar como de pu ra ti vo do san gue, tra ta men to de sí fi lis e
pi ca da de co bra, en tre ou tros, vem so fren do ex plo ra-
ção pre da tó ria ex ces si va, com ris cos de de sa pa re cer,
e o es tu do vem con tri bu ir para sua pre ser va ção.

Ou tros ar ti gos que me re cem des ta que são os
que es tu dam as es pé ci es ma de i re i ras. Dois de les
abor dam téc ni cas de tra ta men to das se men tes na
ger mi na ção da que la que é a pre fe ri da en tre as plan -
tas des ti na das ao re flo res ta men to, pela ra pi dez de
seu cres ci men to e a qua li da de da sua ma de i ra, a es -
pé cie de no mi na da teca.

O es tu do “A Ava li a ção da Ita ú ba e do Ange lim
Pe dra para uso na cons tru ção ci vil” de mons tra a vi a-
bi li da de des sas ma de i ras em com pa ra ção com ou-
tras de uso tra di ci o nal e va lor eco nô mi co ele va do. A
pes qui sa de es pé ci es al ter na ti vas tem sido de sen vol-
vi da pe los me i os aca dê mi cos em face da ex plo ra ção
pre da tó ria e o uso ina de qua do das nos sas flo res tas
tro pi ca is.

A edi ção tra ta, ain da, de ou tros cul ti vos, como o
do ma mo e i ro e o do mi lho.

Essa bre ve pa no râ mi ca do con te ú do da Re vis ta
Agri cul tu ra Tro pi cal nos dá uma pe que na amos tra
de sua im por tân cia para a pes qui sa agrí co la, ramo de 
es tu dos que tem al can ça do re sul ta dos sig ni fi ca ti vos
para a pro du ção bra si le i ra.

A ini ci a ti va da Uni ver si da de Fe de ral do Mato
Gros so em pu bli car a Re vis ta Agri cul tu ra Tro pi cal
é, por tan to, me ri tó ria em vá ri os sen ti dos e dig na do
nos so re co nhe ci men to. Em pri me i ro lu gar, a pu bli ca-
ção abor da uma te má ti ca que é, ine ga vel men te, a vo -
ca ção na tu ral da que la uni ver si da de e da re gião em
que está in se ri da. Em se gun do lu gar, es ti mu la a pro -
du ção e a cir cu la ção do co nhe ci men to pro du zi do pelo 
Pro gra ma de Pós-Gra du a ção em Agri cul tu ra Tro pi cal
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da Fa cul da de de Agro no mia e Ve te ri ná ria da UFMT.
E, fi nal men te, con tri bui, de ma ne i ra de ci si va, para o
aper fe i ço a men to e o au men to da pro du ção agrí co la,
se tor res pon sá vel pe los mais ex pres si vos re sul ta dos
de nos sa pa u ta de ex por ta ções, tão ne ces sá ri as ao
nos so equi lí brio eco nô mi co.

Re gis tre-se, en tão, o nos so jú bi lo em ver no va-
men te em cir cu la ção a Re vis ta Agri cul tu ra Tro pi cal.

Mu i to obri ga do.
O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, que ro re gis trar
aqui a edi ção, pelo Ban co Cen tral, de seu Re la tó rio de
Infla ção, de mar ço pró xi mo pas sa do, re la ti vo ao pri me-
i ro tri mes tre des te ano. O Ban co Cen tral vem edi tan do
essa pu bli ca ção tri mes tral, re che a da de úte is aná li ses
e da dos, com o ob je ti vo de ava li ar o de sem pe nho do
re gi me de me tas in fla ci o ná ri as ado ta do pelo Go ver no
Fe de ral, bem como se de li ne ar um ce ná rio pros pec ti vo
so bre o com por ta men to dos pre ços.

Por meio des se me ri tó rio es for ço de trans pa rên-
cia e de es cla re ci men to da so ci e da de, o Ban co Cen -
tral exa mi na e ex pli ca as con di ções das eco no mi as
na ci o nal e in ter na ci o nal. São in for ma ções que ori en-
tam as pró pri as au to ri da des res pon sá ve is pela nos sa
po lí ti ca mo ne tá ria em suas de ci sões so bre a ado ção
de ju ros bá si cos, a car go do Co mi tê de Po lí ti ca Mo ne-
tá ria (Co pon). Pro ces so esse, Sr. Pre si den te, que se
dá, como to dos têm cons ta ta do, à luz do dia e à luz da
ra ci o na li da de, em ba sa da e de ta lha da pelo Re la tó rio
de Infla ção tri mes tral.

O Re la tó rio é cons ti tu í do de seis ca pí tu los: Ní vel
de Ati vi da de; Pre ços; Po lí ti cas Cre di tí cia, Mo ne tá ria e 
Fis cal; Eco no mia Inter na ci o nal; Se tor Exter no; e
Pers pec ti vas para a Infla ção.

Com re la ção ao ní vel de ati vi da de, ana li sam-se
a evo lu ção das ven das no va re jo, os es to ques, a pro -
du ção, o mer ca do de tra ba lho e os in ves ti men tos.

A aná li se so bre o com por ta men to dos pre ços fo -
ca li za os re sul ta dos ob ti dos no tri mes tre em fun ção
das de ci sões de po lí ti ca mo ne tá ria e das con di ções
re a is da eco no mia que in de pen de ram da ação go ver-
na men tal.

O ca pí tu lo re la ti vo às po lí ti cas cre di tí cia, mo ne-
tá ria e fis cal cen tra-se no de sem pe nho do cré di to e do 
mer ca do fi nan ce i ro, as sim como na exe cu ção or ça-
men tá ria.

Qu an to à eco no mia in ter na ci o nal, o Re la tó rio
apre sen ta o de sem pe nho das eco no mi as dos prin ci-
pa is pa í ses, pro cu ran do iden ti fi car as con di ções que
pos sam in flu en ci ar a eco no mia bra si le i ra, no ta da-
men te nas suas re la ções com o ex te ri or.

Já o ca pí tu lo so bre o se tor ex ter no en fo ca a evo -
lu ção das tran sa ções eco nô mi cas com o ex te ri or,
com ên fa se no re sul ta do co mer ci al e nas con di ções
de fi nan ci a men to ex ter no.

O ca pí tu lo fi nal exa mi na as pers pec ti vas para a
in fla ção.

Sr. Pre si den te, o mais re cen te Re la tó rio de Infla -
ção do Ban co Cen tral in di ca que a evo lu ção do ní vel
de ati vi da de eco nô mi ca, em bo ra em rit mo mo de ra do,
ga ran te que se man te rá o cres ci men to da eco no mia.
A pro du ção in dus tri al apre sen ta re cu pe ra ção des de
no vem bro, res pal da da pelo fim dos efe i tos res tri ti vos
da cri se de ener gia.

O in ves ti men to cres ce a ta xas po si ti vas po rém
de cli nan tes, en quan to o con su mo au men ta len ta-
men te, be ne fi ci a do pela me lho ra das ex pec ta ti vas e re -
du ção da taxa de ju ros. Do lado dos fa to res li mi ta ti vos
do cres ci men to da eco no mia, te mos a que da dos ren di-
men tos re a is do tra ba lho e a con ten ção de cré di to.

A re cu pe ra ção ocor re, as sim, sem pres sões de
de man da so bre a in fla ção, le van do a taxa de cres ci-
men to sig ni fi ca ti va. De acor do com o ce ná rio bá si co,
o PIB bra si le i ro deve cres cer 2,5%, em 2002.

A ba lan ça co mer ci al bra si le i ra con ti nua su pe ra-
vi tá ria, re fle xo do de clí nio mais in ten so das im por ta-
ções. Já a re tra ção da eco no mia mun di al e as di fi cul-
da des eco nô mi cas en fren ta das pela Argen ti na têm
tido im pac to ne ga ti vo so bre as ex por ta ções bra si le i-
ras. No en tan to, in di ca do res su ge rem uma re cu pe ra-
ção mun di al mais for te e uma di ver si fi ca ção de mer -
ca dos para os pro du tos bra si le i ros, fa to res que con tri-
bu i rão para ate nu ar a re tra ção das ven das ex ter nas a
al guns par ce i ros co mer ci a is.

A ma nu ten ção do câm bio no atu al pa ta mar e a
re cu pe ra ção da eco no mia mun di al de ve rão le var a
um me lhor de sem pe nho do se tor ex ter no. A cap ta ção
de re cur sos tem sido su fi ci en te para fi nan ci ar os pa -
ga men tos ex ter nos, o que re sul ta em es ta bi li da de da
taxa de câm bio.

Qu an to às pers pec ti vas da in fla ção, pro je tou-se
para ela, a par tir das hi pó te ses con ti das no ce ná rio
bá si co, uma tra je tó ria até o fi nal de 2003. A in fla ção,
nes sa pro je ção, de cli na con ti nu a men te, atin gin do
4,4% ao fi nal des te ano e 2,8% no pró xi mo.

Na pro je ção des sas ba i xas ta xas in fla ci o ná ri as,
Sr. Pre si den te, in clu í do o ano que vem, o Ban co Cen -
tral as su me, na tu ral men te, que o pró xi mo go ver no
agi rá com res pon sa bi li da de e com pe tên cia na con du-
ção da po lí ti ca mo ne tá ria e no con tro le da in fla ção,
im pe din do que a pra ga in fla ci o ná ria vol te a tor tu rar o
povo bra si le i ro.
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Sr. Pre si den te, em bo ra de ti ra gem li mi ta da em
sua ver são em pa pel, o Re la tó rio de Infla ção do Ban -
co Cen tral é le i tu ra obri ga tó ria e ri quís si ma fon te de
da dos para os que têm de acom pa nhar mais pro fun-
da men te a evo lu ção da eco no mia bra si le i ra.

Como pos tu ra de go ver no, sua pu bli ca ção sis te-
má ti ca é uma li ção de trans pa rên cia e de tra ba lho
me tó di co e al ta men te pro fis si o nal, não fora o Pre si-
den te do Ban co Cen tral, Armí nio Fra ga, pro fes sor de
po lí ti ca mo ne tá ria de re no me in ter na ci o nal.

Ve mos, Sr. Pre si den te, que, na con du ção da po -
lí ti ca eco nô mi ca do Go ver no, há or dem, mé to do,
com pe tên cia, se ri e da de. Ela está no rumo cer to, con -
du zi da com fir me za. Oxa lá pos sa o Bra sil con tar per -
ma nen te men te, como se fos se uma bên ção re gu lar e
cons tan te da na tu re za, com go ver nos res pon sá ve is,
que ajam sem de ma go gia, sem po pu lis mo, sem san -
di ces, que ame a cem des tru ir tudo o que o povo bra si-
le i ro cons tru iu e con quis tou sob a pre si dên cia de Fer -
nan do Hen ri que Car do so.

O atu al Go ver no co lo cou o País nos tri lhos e
vem man ten do esse ca mi nho, mos tran do que só a se -
ri e da de é base só li da para a es pe ran ça e para a tran -
qüi li da de. O rumo fir me do Bra sil, nos pró xi mos me -
ses e anos, só pode ser per tur ba do por aná li ses pre -
ci pi ta das de cha ma dos es pe ci a lis tas eco nô mi cos in -
ter na ci o na is que nada en ten dem de nos sa re a li da de;
e, tam bém, in fe liz men te, por bra si le i ros em po si ção
de des ta que que ame a çam a Na ção com idéi as de
go ver no es drú xu las, es ta pa fúr di as, in viá ve is e pe ri-
go sas.

São os pen sa men tos que me ocor rem ao fo lhe-
ar o Re la tó rio de Infla ção do Ban co Cen tral, me re ce-
dor in con tes te de to dos es ses elo gi os.

Mu i to obri ga do.
A SRª PRESIDENTE (Ma ria do Car mo Alves) -

Nada mais ha ven do a tra tar, de cla ro en cer ra da a ses -
são.

(Le van ta-se a ses são às 13 ho ras e 58 
mi nu tos.)
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Ata da 63ª Ses são Não De li be ra ti va
em 17 de maio 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. Na bor Jú ni or, Fran cis co Escór cio e Pe dro Si mon

(Ini cia-se a ses são às 9 ho ras.)

O SR. PRESIDENTE (Na bor Jú ni or) – 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 Fran -
cis co Escór cio, pro ce de rá à le i tu ra do Expe di en te.

É lido o se guin te:

EXPEDIENTE

MENSAGEM

DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Nº 158, de 2002 (nº 380/2002, na ori gem), de 14 

do cor ren te, res ti tu in do au tó gra fos do Pro je to de Lei
da Câ ma ra nº 145, de 2001 (nº 2.212/99, na Casa de
ori gem), que ins ti tui o Dia do Ba cha rel em Tu ris mo,
san ci o na do e trans for ma do na Lei nº 10.457, de 14 de 
maio de 2002.

AVISO

DO MINISTRO DE ESTADO
DO TRABALHO E EMPREGO

Nº 69, de 2002, de 14 do cor ren te, en ca mi nhan-
do as in for ma ções em res pos ta ao Re que ri men to nº
713, de 2001, do Se na dor José Edu ar do Du tra. Ao
Arqui vo.

O dis que te e có pia das in for ma ções fo -
ram en ca mi nha das ao Re que ren te.

O Re que ri men to vai ao Arqui vo.

PARECERES

PARECER Nº 382, DE 2002

Da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti-
ça e Ci da da nia, so bre o Ofí cio ”S“ – 11,
de 1982 (nº 418/82, na ori gem), do Esta do
do Pará so li ci tan do au to ri za ção do Se na-
do Fe de ral para ali e nar uma área de ter-
ras de vo lu tas si tu a da no Mu ni cí pio de
Moju, à fir ma So co co-Agro in dús tri as da
Ama zô nia Ltda.

Re la tor: Se na dor Bel lo Par ga
Re la tor ad hoc: Se na dor Ro me ro Jucá

I – Re la tó rio

Com o Ofí cio ”S“ nº 11, de 1982 (ofí cio nº 418/82-GG,
na ori gem), da ta do de 5-5-82, o Dou tor Ala cid da Sil va
Nu nes, en tão Go ver na dor do Esta do do Pará, em
obe diên cia ao art.171 da Cons ti tu i ção de 1967, so li ci-
tou ao Se na do Fe de ral au to ri za ção para ali e nar uma
área de ter ras de vo lu tas da que la Uni da de da Fe de ra-
ção, com apro xi ma da men te 16.000 hec ta res, si tu a da
no Mu ni cí pio de Moju, à em pre sa So co co-Agro in dús-
tri as da Ama zô nia Ltda.

2.  Aos au tos foi jun ta do o Pro ces so nº 6.850/80, 
do Insti tu to de Ter ras do Pará, que re la ta e do cu men ta
os pro ce di men tos le va dos a efe i to no Esta do do Pará, 
com vis tas à ali e na ção da ci ta da área de ter ras.

3. No Se na do Fe de ral, ain da na vi gên cia da
Cons ti tu i ção de 1967, o pe di do de au to ri za ção teve a
sua tra mi ta ção di fi cul ta da, em face da au sên cia de
do cu men tos e in for ma ções es in dis pen sá ve is a pre ci-
sa aná li se do ple i to.

4. O Pro ces so foi man ti do em di li gên cia, ten do
sido re me ti do a esta Co mis são, já na vi gên cia da
Cons ti tu i ção de 1988, por des pa cho da Pre si dên cia
do Se na do Fe de ral, para que fos se ins tru í do à vis ta
das dis po si ções cons ti tu ci o na is em vi gor a par tir da
pro mul ga ção da nova Car ta.

II  – Aná li se

5. A Cons ti tu i ção de 1988, em seu art. 188, § 1º,
de ter mi na que a ali e na ção ou a con ces são, a qual -
quer tí tu lo, de ter ras pú bli cas com área su pe ri or a dois 
mil e qui nhen tos hec ta res a pes soa fí si ca ou ju rí di ca,
ain da que por in ter pos ta pes soa, de pen de rá de pré -
via apro va ção do Con gres so Na ci o nal.

6. No caso sob exa me, os pro ce di men tos de
ven da da área de ter ras de vo lu tas do Esta do do Pará
à em pre sa já no me a da avan ça ram até a ex pe di ção
de Tí tu lo Pro vi só rio, com o pa ga men to, pela em pre sa,
de trin ta por cen to do va lor da ter ra nua, ten do por
base a ta be la de cus tas em vi gor à épo ca.

7. Tra ta-se de ali e na ção cu jos pro ce di men tos se 
de sen vol ve ram em ad mi nis tra ções an te ri o res do
Esta do do Pará. Ade ma is, tudo o que os au tos re la-
tam se pas sou an tes da vi gên cia da Car ta de 1988.
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8.  A au to ri za ção para a ali e na ção da área, que
a an te ri or Cons ti tu i ção in clu ía na com pe tên cia pri va ti-
va do Se na do Fe de ral, já ago ra está in se ri da na com -
pe tên cia ex clu si va do Con gres so Na ci o nal. Em con-
se qüên cia, o pró prio ins tru men to le gis la ti vo, que an-
tes era há bil para au to ri zar a ali e na ção, qual seja,
uma re so lu ção do Se na do Fe de ral, já ago ra te ria de
ser subs ti tu í do por de cre to le gis la ti vo do Con gres so
Na ci o nal.

9. É ine quí vo co, por tan to, que o Se na do Fe de ral
está im pe di do de dar pros se gui men to à tra mi ta ção do
pre sen te pe di do de au to ri za ção, de ven do o pro ces so,
por isso mes mo, ser re me ti do à Pre si dên cia do Con -
gres so Na ci o nal, para o de vi do exa me, em de cor rên-
cia das al te ra ções in tro du zi das pela Cons ti tu i ção de
1988. Mais do que isso: a na tu re za do pe di do e o seu
tem po de tra mi ta ção nes ta Casa pa re cem acon se lhar
seja con sul ta do o Go ver no do Esta do do Pará, a fim
que es cla re ça se per ma ne ce ou sub sis te o in te res se
quan to ao pe di do de au to ri za ção em re fe rên cia.

III – Voto
Por todo o ex pos to, opi na mos pela re mes sa dos

pre sen tes au tos à Pre si dên cia do Con gres so Na ci o-
nal, para que esta de li be re acer ca do pros se gui men to
da tra mi ta ção do pe di do, em face da nova com pe tên-
cia fi xa da pela Cons ti tu i ção de 1988 so bre au to ri za-
ção para ali e na ções de ter ras pú bli cas.

Sala da Co mis são, 8 de maio de 2002. – Ber-
nar do Ca bral, Pre si den te – Ro me ro Jucá, Re la tor,
ad hoc – Íris Re zen de – Sér gio Ma cha do – Ro ber to
Re quião – Anto nio Car los Jú ni or – Ro meu Tuma –
Ca sil do Mal da ner – José Jor ge – Wal deck Orné las
– Le o mar Qu i ta ni lha – Lú cio Alcân ta ra – Luiz Otá -
vio – José Edu ar do Du tra – Ro ber to Fre i re –
Osmar Dias – José Fo ga ça.

DOCUMENTO ANEXADO NOS
TERMOS DO ART. 250, PARÁGRAFO
ÚNICO DO REGIMENTO INTERNO.

PARECER Nº 

Da Co mis são de Le gis la ção So ci al,
so bre o Ofí cio s nº 17, de 1982 (nº 0582 –
GG, de 2-7-82, na ori gem) do Se nhor Go -
ver na dor do Esta do do Pará, so li ci tan do
au to ri za ção do Se na do Fe de ral, para ali e-
nar uma área de ter ras de vo lu tas do
Esta do, lo ca li za da no Mu ni cí pio de Moju,
à San ta Mar ta Agro in dús tria Ltda.

Re la tor: Se na dor Ga bri el Her mes

Este Órgão Téc ni co, em sua re u nião de 7 de abril 
úl ti mo apro vou o pa re cer pre li mi nar que apre sen ta mos
con clu in do por di li gên cia, a fim de que o atu al Che fe do 
Exe cu ti vo pa ra en se en ca mi nhas se ao Se na do Fe de ral,
en tre ou tras, as se guin tes in for ma ções:

Pa re cer do ór gão com pe ten te do Esta do so bre
as con di ções eco ló gi cas, agro ló gi cas e c1i má ti cas da
área ob je to de ali e na ção;

 –  Infor ma ção do Incra de que a área
pre ten di da não está en cra va da na fa i xa de
pro pri e da de fe de ral e sob a ju ris di ção des sa
au tar quia;

 –  Infor ma ção da Fu nai, de que ine xis-
tem sil ví co las no área pre ten di da;

 –  Infor ma ção do Dner, quan to ao do-
mí nio da União na área re que ri da.

É que a ma té ria em es tu do diz res pe i to ao pe -
di do do Go ver na dor do Esta do do Pará, cujo man da-
to se ex pi rou, para que o Se na do au to ri zas se a ali e-
na ção de uma área de ter ras de vo lu tas a em pre sa
San ta Mar ta agro in dús tria Ltda.

As ter ras lo ca li zam-se no Mu ni cí pio de Moju, e
esta Co mis são ne ces si ta va de co nhe cer, in clu si ve, a
au to ri za ção le gis la ti va es ta du al, para que o ne gó cio
se com ple tas se.

O Pre si den te do Se na do Fe de ral re me teu o ofí cio
SM/nº 237, de 14 de abril de 1983, re i te ra do pelo ofí cio
SM/nº 436, de 1-6-83, en ca re cen do as in for ma ções.

No dia 13-6-83, o Se nhor Go ver na dor do Pará
en vi ou no Se na do Fe de ral o Ofí cio nº 0290/GG, com 
as ”in for ma ções mi nis tra das pelo Insti tu to de De sen-
vol vi men to Eco nô mi co So ci al –  IDESP“.

Su ce de que os es cla re ci men tos do Se nhor Go -
ver na dor es tão con ti dos em duas có pi as xe rox, ”as
qua is se jun tou um pe que no mapa car to grá fi co da
área que in te res sa ao Se na do Fe de ral exa mi nar“
con for me as si na la a cor res pon dên cia go ver na men-
tal.

Nas duas có pi as xe rox, a Di re to ria Ge ral do
Idesp trans cre ve in for ma ções da Co or de na do ria de
Pes qui sa de Re cur sos Na tu ra is quan to as con di ções
eco ló gi cas, agro ló gi cas e cli má ti cas da área, e que
ter mi nam da ma ne i ra que se gue:

 –  Por opor tu no, es cla re ce mos que
por es cas sez de da dos es pe cí fi cos da área,
as in for ma ções con ti das nes te pa re cer são
ori un das de es tu dos e pes qui sas re a li za das
na re gião como um todo e por tan to pos su-
em ca rá ter ge ne ra li za do.
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Des sa for ma, res tam – para que se cum pram as
exi gên ci as do art. 407, do Re gi men to Inter no do Se -
na do Fe de ral – in for ma ções do Incra, de que a área
pre ten di da não esta en cra va da na fa i xa de pro pri e da-
de fe de ral e sob a ju ris di ção des sa au tar quia da Fu -
nai, de que ine xis tem sil ví co las na área pre ten di da; do 
Dner quan to ao do mí nio da União na área re que ri da.

Tais in for ma ções po dem ser so li ci ta das à pró-
pria em pre sa in te res sa da, e cujo en de re ço é o se-
guin te:

– San ta Mar ta Agro in dús tria Ltda. 
 Trav. Qu in ti no Bo ca i ú va, nº 1.210
 Be lém – Esta do do Pará.

Ante o ex pos to, opi na mos em que o pre sen te
pro ces so con ti nue em di li gên cia, ato que se jam for -
ne ci das a esta Co mis são os do cu men tos ne ces sá ri-
os à ins tru ção pre vis ta no Re gi men to Inter no des sa
Casa do Con gres so Na ci o nal.

Sala da Co mis são, 22 de se tem bro de 1983. – Ju-
tahy Ma ga lhães, Pre si den te – Ga bri el Her mes, Re la-
tor – Íris Cé lia – João Cal mon – Hel ví dio Nu nes.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

Art. 188. A des ti na ção de ter ras pú bli cas e de-
vo lu tas será com pa ti bi li za da com a po lí ti ca agrí co la
e com o pla no na ci o nal de re for ma agrá ria.

§ 1º A ali e na ção ou a con ces são, a qual quer tí -
tu lo, de ter ras pú bli cas com área su pe ri or a dois mil e
qui nhen tos hec ta res a pes soa fí si ca ou ju rí di ca, ain da
que por in ter pos ta pes soa, de pen de rá de pré via apro -
va ção do Con gres so Na ci o nal.
....................................................................................

PARECER Nº 383, DE 2002

Da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti-
ça e Ci da da nia, so bre a Pro pos ta de Emen -
da à Cons ti tu i ção nº 55, de 2001, ten do
como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Le o-
mar Qu in ta ni lha, que “Alte ra a re da ção do
art. 29-A da Cons ti tu i ção Fe de ral”.

Re la tor: Se na dor Luiz Otá vio

I – Re la tó rio

Sob o cri vo des ta Co mis são a Pro pos ta de
Emen da à Cons ti tu i ção nº 55, de 2001, ob je ti van do
al te rar o art. 29-A da Lei Fun da men tal, que es ta be le-
ce li mi tes de gas tos para as Ca sas Le gis la ti vas mu ni-
ci pa is.

Nos ter mos da pro pos ta em exa me, que tem
como pri me i ro sig na tá rio o ilus tre Se na dor Le o mar
Qu in ta ni lha, o men ci o na do ar ti go da Cons ti tu i ção Fe -
de ral pas sa a vi go rar com a se guin te re da ção:

Art. 29-A. O to tal da des pe sa do Po der
Le gis la ti vo Mu ni ci pal, in clu í dos os sub sí di os
dos Ve re a do res e ex clu í dos os gas tos com
ina ti vos, pen si o nis tas e en car gos so ci a is
não po de rá ul tra pas sar os se guin tes per-
cen tu a is, re la ti vos à re ce i ta cor ren te lí qui da
do Mu ni cí pio:

I – oito por cen to para mu ni cí pi os com
po pu la ção de até cem mil ha bi tan tes;

II – sete por cen to para mu ni cí pi os
com po pu la ção en tre cem mil e um e tre zen-
tos mil ha bi tan tes;

III – seis por cen to para mu ni cí pi os
com po pu la ção en tre tre zen tos mil e um e
qui nhen tos mil ha bi tan tes;

IV – cin co por cen to para mu ni cí pi os
com po pu la ção aci ma de qui nhen tos mil ha -
bi tan tes.

Pa rá gra fo úni co. Cons ti tui cri me de
res pon sa bi li da de do Pre fe i to Mu ni ci pal:

I – efe tu ar re pas se que su pe re os li mi-
tes de fi ni dos nes te ar ti go;

II – não en vi ar o re pas se até o dia vin -
te de cada mês.

Jus ti fi can do a pro pos ta, os seus ilus tres sig na-
tá ri os, após men ci o na rem os cri té ri os ora em vi gor,
es cla re cem, ini ci al men te, que a sua pre ten são é,
”es pe ci fi ca men te, ex clu ir para efe i to de côm pu to do
to tal de des pe sas, além dos ina ti vos, já pre vis tos, os 
pen si o nis tas e os en car gos so ci a is“, inad ver ti da-
men te es que ci dos no tex to atu al.

Em se gui da, as si na lam pre ten der tam bém al te-
rar ”a base de cál cu lo pre vis ta na re da ção atu al, para
que seja uti li za do o con ce i to uni for me, de fi ni do pela
Lei Com ple men tar nº 101/00, qual seja, o de re ce i ta
cor ren te lí qui da“, que re al men te re fle te a re ce i ta dos
Mu ni cí pi os, por quan to en ten dem não ha ver jus ti fi ca ti-
va ”para a ex clu são, por exem plo, da co bran ça da dí -
vi da ati va, mul tas, in clu si ve as de ri va das da fis ca li za-
ção de trân si to, re ce i ta pa tri mo ni al e ou tras re ce i tas
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di ver sas da base de cál cu lo es ta be le ci da para a fi xa-
ção do per cen tu al de gas tos ge ra is dos Le gis la ti vos
Mu ni ci pa is“. Ade ma is, a ”re fe ri da ali te ra ção afas ta rá
as inú me ras di ver gên ci as de en ten di men to e uni for-
mi za rá a apli ca ção da nor ma, além de vi a bi li zar seu
efe ti vo cum pri men to“.

Li nhas à fren te, ex pli ci tam as ra zões de pre co ni-
za rem a su pres são ”do § 1º, e con se qüen te men te do
§ 3º do art. 29-A, que es ta be le ce o li mi te de 70% da
re ce i ta das Câ ma ras Mu ni ci pa is, com ”fo lha de pa ga-
men to“, en fa ti zan do não ape nas que ”pri me i ro há’que 
se con si de rar que o con ce i to de ”fo lha de pa ga men to“
ge rou inú me ras dis cus sões, con tro vér si as e in ter pre-
ta ções di ver gen tes, o que le vou as Câ ma ras Mu ni ci-
pa is a bus ca rem uni for mi za ção de en ten di men to no
sen ti do de se rem ex clu í dos os ina ti vos e en car gos so -
ci a is do con ce i to“, mas tam bém que ”os gas tos dos
Po de res Le gis la ti vos es tão con cen tra dos, so bre tu do
em pes so al, de vi do à na tu re za de suas ati vi da des e
com pe tên ci as cons ti tu ci o na is. As atri bu i ções e com -
pe tên ci as dos Po de res Le gis la ti vos são de sem pe-
nha das, so bre tu do, por ser vi do res. O pa pel do Le gis-
la ti vo não é in ves tir, res tan do uma par ce la bas tan te
re du zi da de seu or ça men to para ou tras des pe sas que 
não de pes so al, como ocor re com o Ju di ciá rio”.

A se guir, ob je tam, es pe ci al men te quan to a essa
úl ti ma cir cuns tân cia: ”Ora, para atin gir o li mi te fi xa do
em 70% de gas tos com pes so al, se ria ne ces sá ria por
par te de al guns Le gis la ti vos a am pli a ção dos gas tos
com in ves ti men tos, cer ta men te des ne ces sá ri os. Esta 
al ter na ti va, vi san do  cum pri men to da nor ma, leva à
prá ti ca do que a mes ma pre ten deu co i bir“.

Pros se guin do, des ta cam que ”a Lei Com ple-
men tar nº 101/00, em aten di men to ao dis pos to no art.
169 da Cons ti tu i ção Fe de ral, já fi xou os li mi tes de
gas tos com pes so al“.

E, fi na li zan do, re gis tram que ”o art. 29-A da
Emen da Cons ti tu ci o nal nº 25-00 não cum pre seu pa -
pel de com ba ter gas tos su pér flu os, imo ra is e in com-
pa tí ve is com a re a li da de na ci o nal, de ven do sua re da-
ção ser ade qua da, nos ter mos ora pro pos tos“.

É o re la tó rio.

II – Aná li se

A PEC sob aná li se en con tra-se subs cri ta por
trin ta dos ilus tres mem bros des ta Casa, com o que
aten de ao re qui si to pre li mi nar ins cul pi do no in ci so I do 
art. 60 da Lei Ma i or.

Ade ma is, ape nas ob je ti va al te rar, como vi mos,
dis po si ti vo já en car ta do no tex to cons ti tu ci o nal, sem

in frin gir, ou tros sim, qual quer dos prin cí pi os cons ti tu-
ci o na is es tru tu ran tes do Esta do bra si le i ro.

Não nos pa re ce en fren tar, por tan to, qua is quer
óbi ces à sua ad mis si bi li da de.

No mé ri to, ve ri fi ca-se que a pro pos ta tem como
re sul ta do a in tro du ção das se guin tes ino va ções no
tex to do art. 29-A da Lei Fun da men tal:

a) aba ti men to dos gas tos com pen si o-
nis tas e en car gos so ci a is da base de cál cu lo
do li mi te de des pe sas com pes so al a que
es tão su je i tas as Câ ma ras Mu ni ci pa is;

b) ado ção, para fins do mes mo cál cu-
lo, do con ce i to de “re ce i ta cor ren te lí qui da”
de fi ni do na Lei Com ple men tar nº 101, de
2000, a cha ma da Lei de Res pon sa bi li da de
Fis cal;

c) su pres são dos §§ 1º e 3º, re la ti vos,
res pec ti va men te, ao li mi te de 70% que as Câ -
ma ras Mu ni ci pa is de vem ob ser var nos seus
gas tos de pes so al e à ti pi fi ca ção de cri me de
res pon sa bi li da de de seus res pec ti vos pre si-
den tes que vi e rem a des cum prir esse mes mo
li mi te;

d) su pres são, ain da, do in ci so III do §
2º, que ti pi fi ca como cri me de res pon sa bi li da-
de do Pre fe i to Mu ni ci pal fa zer à Câ ma ra Mu-
ni ci pal re pas se “a me nor em re la ção à pro por-
ção fi xa da na Lei Orça men tá ria”.

Qu an to à pri me i ra al te ra ção aci ma alu di da, en -
ten de mos per fe i ta men te ace i tá vel o aba ti men to pro -
pos to, por quan to, a exem plo dos gas tos com ina ti-
vos, de de du ção já ad mi ti da, as des pe sas com pen -
si o nis tas e en car gos so ci a is têm ca rá ter pra ti ca men-
te fixo e per ma nen te, o que, por si só, já re pre sen ta
fa tor de gran de li mi ta ção ao au men to dos pró pri os
dis pên di os com pes so al.

O mes mo pon to de vis ta te mos com re la ção à
ado ção do con ce i to de “re ce i ta cor ren te lí qui da” no
cál cu lo dos li mi tes im pos tos às Câ ma ras Mu ni ci pa is,
dado que, em se tra tan do de con ce i to de fi ni do em lei,
terá, quan do me nos, o in dis cu tí vel mé ri to de uni for mi-
zar a in ter pre ta ção em tor no des sa ma té ria. Ape nas
nos pa re ce con ve ni en te, no in tu i to de um me lhor apri -
mo ra men to téc ni co da pro pos ta, de i xar ex pres sa-
men te con sig na do em seu tex to que o re fe ri do con ce-
i to de flui de lei com ple men tar. Do con trá rio, es ta re-
mos a edi tar nor ma im pre ci sa, já que o tex to cons ti tu-
ci o nal não de fi ne, em qual quer ou tro pre ce i to, o que
vem a ser ”re ce i ta cor ren te lí qui da“.
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Nada te mos a ob je tar, igual men te, quan to à pre -
ten di da su pres são dos §§ 1º e 3º do art. 29-A, haja
vis ta que, como bem pon de ram os ilus tres subs cri to-
res da me di da, o li mi te im pos to no pri me i ro dos alu di-
dos pa rá gra fos, na prá ti ca, tem o con dão de obri gar
as Câ ma ras Mu ni ci pa is a sem pre pre ve rem gas tos
com in ves ti men tos, o que, ab sur da men te, pode for-
çá-las à re a li za ção de in ves ti men tos su pér flu os. Já o
ou tro pa rá gra fo aci ma alu di do não tem como sub sis-
tir, por quan to só tem sen ti do en quan to per sis tir o li mi-
te do § 1º, cuja eli mi na ção é su ge ri da.

Já com re la ção à su pres são do in ci so III do § 2º,
pa re ce-nos ser ela fru to de evi den te lap so na ela bo ra-
ção do tex to, até por que a jus ti fi ca ção em ne nhum
mo men to lhe faz qual quer re fe rên cia. Tra ta-se, a nos -
so ver, de dis po si ti vo in dis pen sá vel à cor re ta dis ci pli-
na da ma té ria, na me di da em que co í be qua is quer
ten ta ti vas dos Pre fe i tos de re pas sa rem às Câ ma ras
Mu ni ci pa is re cur sos in fe ri o res aos du o dé ci mos es ta-
be le ci dos na lei or ça men tá ria.

III – Voto

Di an te do aci ma ex pos to, o nos so voto é no sen -
ti do da apro va ção da Pro pos ta de Emen da à Cons ti-
tu i ção nº 55, de 2001, com a se guin te emen da:

EMENDA 1–CCJ

Dê-se ao art. 1º da PEC nº 55, de 2001, a se -
guin te re da ção:

“Art. 1º O art. 29-A da Cons ti tu i ção Fe -
de ral pas sa a vi go rar com a se guin te re da-
ção:

Art. 29-A. O to tal da des pe sa do Po der
Le gis la ti vo Mu ni ci pal, in clu í dos os sub sí di os
dos Ve re a do res não po de rá ul tra pas sar os
se guin tes per cen tu a is, re la ti vos à re ce i ta
cor ren te lí qui da do Mu ni cí pio, de fi ni da em
lei com ple men tar:

I – oito por cen to para Mu ni cí pi os com
po pu la ção de até cem mil ha bi tan tes;

II – sete por cen to para Mu ni cí pi os
com po pu la ção en tre cem mil e um e tre zen-
tos mil ha bi tan tes;

III – seis por cen to para Mu ni cí pi os
com po pu la ção en tre tre zen tos mil e um e
qui nhen tos mil ha bi tan tes;

IV – cin co por cen to para Mu ni cí pi os
com po pu la ção aci ma de qui nhen tos mil ha -
bi tan tes.

Pa rá gra fo úni co. Cons ti tui cri me de
res pon sa bi li da de do Pre fe i to Mu ni ci pal:

I – efe tu ar re pas se que su pe re os li mi-
tes de fi ni dos nes te ar ti go;

II – não en vi ar o re pas se até o dia vin -
te de cada mês; ou

III – en viá-lo a me nor em re la ção à
pro por ção fi xa da na Lei Orça men tá ria."

Sala da Co mis são, 8 de maio de 2002. – Ber-
nar do Ca bral, Pre si den te – Luiz Otá vio, Re la tor –
José Edu ar do Du tra (abs ten ção) – Ro ber to Fre i re
– Ro meu Tuma – Lú cio Alcân ta ra – Íris Re zen de
– Ro ber to Re quião – Antô nio Car los Jú ni or –
Osmar Dias – Ro me ro Jucá – Ma ria do Car mo
Alves – Jef fer son Pé res (abs ten ção) – Gerson Ca -
ma ta – Fran ce li no Pe re i ra.

Com ple men tam as as si na tu ras dos mem bros
da Co mis são, nos ter mos do art. 356, pa rá gra fo úni co,
do RISF, os Se nho res Se na do res: – Ca sil do Mal da-
ner – Le o mar Qu i ta ni lha (au tor) – José Fo ga ça –
Be ní cio Sam pa io – Wal deck Orne las – Mo re i ra
Men des – José Agri pi no – Mar lu ce Pin to – Fer nan-
do Ri be i ro – Ney Su as su na – Wel ling ton Ro ber to – 
Ma u ro Mi ran da.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

Art. 169. (*) A des pe sa com pes so al ati vo e
ina ti vo da União, dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e
dos Mu ni cí pi os não po de rá ex ce der os li mi tes es ta-
be le ci dos em lei com ple men tar.

Pa rá gra fo úni co. A con ces são de qual quer van -
ta gem ou au men to de re mu ne ra ção, a cri a ção de
car gos ou al te ra ção de es tru tu ra de car re i ras, bem
como a ad mis são de pes so al, a qual quer tí tu lo, pe-
los ór gãos e en ti da des da ad mi nis tra ção di re ta ou
in di re ta, in clu si ve fun da ções ins ti tu í das e man ti das
pelo po der pú bli co, só po de rão ser fe i tas:

I – se hou ver pré via do ta ção or ça men tá ria su fi-
ci en te para aten der às pro je ções de des pe sa de
pes so al e aos acrés ci mos dela de cor ren tes;

(*) Emen da Cons ti tu ci o nal nº 19, de 1998
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II – se hou ver au to ri za ção es pe cí fi ca na lei de di -
re tri zes or ça men tá ri as, res sal va das as em pre sas pú -
bli cas e as so ci e da des de eco no mia mis 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.

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

FRAGMENTO DAS NOTAS TAQUIGRÁFICAS DA
REUNIÃO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,

JUSTIÇA E CIDADANIA REALIZADA NO DIA
8-5-02, SOBRE PARECER À PEC Nº 55/01

O SR. PRESIDENTE (Ber nar do Ca bral) – O
emi nen te Se na dor Iris Re zen de ha via pe di do pre fe-
rên cia para o Item 39, e o Ple ná rio a de fe riu.

Após a fala de V. Exª, as pre fe rên ci as se rão
en cer ra das para apre ci a ção de um pro je to ex tra-pa-
u ta. Peço aos emi nen tes co le gas que per ma ne çam
no re cin to.

A Mesa so li ci tou ao Se na dor Ro ber to Fre i re o
pa re cer ao re fe ri do pro je to e S. Exª, em tem po re cor-
de, ofe re ceu-o, o qual será apre ci a do ex tra-pa u ta.

Com a pa la vra o Se na dor Luiz Otá vio, Re la tor
da ma té ria.

O SR. RELATOR (Luiz Otá vio) – Sr. Pre si den-
te, Sras e Srs. Se na do res, esse pro je to que vem à
Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia so-
bre Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 55, de
2001, al te ra a re da ção do art. 29 da Cons ti tu i ção Fe -
de ral.

Antes de ser co lo ca do em vo ta ção, foi pe di da
vis ta do pro je to na re u nião an te ri or pelo Se na dor
José Edu ar do Du tra, do PT de Ser gi pe, ten do sido,
in clu si ve, con ce di da vis ta co le ti va do re fe ri do pro je-
to. Por tan to, a aná li se des sa PEC en con tra-se subs -
cri ta por 30 ilus tres mem bros des ta Casa. Ade ma is,
ape nas ob je ti va al te rar, como já vi mos, dis po si ti vo
en car ta do no Tex to Cons ti tu ci o nal, sem in frin gir, ou -
tros sim, qua is quer dis po si ti vos cons ti tu ci o na is do
Esta do bra si le i ro.

No mé ri to, ve ri fi ca-se que a pro pos ta tem como
re sul ta do a in tro du ção das se guin tes ino va ções: aba -
ti men to dos gas tos com pen si o nis tas e en car gos so -
ci a is, ado ção para fins do mes mo cál cu lo de con ce i to
da re ce i ta cor ren te lí qui da, de fi ni do na Lei Com ple-

men tar nº 101, de 2000, a Lei de Res pon sa bi li da de
Fis cal.

Di an te do ex pos to, nos so voto é pela apro va ção
da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 55, de
2001.

Sr. Pre si den te, esse é o pa re cer.
O SR. PRESIDENTE (Ber nar do Ca bral) – Hou -

ve pe di do de vis ta pe los emi nen tes Se na do res José
Edu ar do Du tra e Se bas tião Ro cha. Como foi con ce di-
da a pre fe rên cia, con ce do a pa la vra ao Se na dor José
Edu ar do Du tra, uma vez que S. Exa pe diu vis ta da
ma té ria.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.

Se na do res, pedi vis ta da ma té ria e não apre-
sen tei voto em se pa ra do por que che guei à con clu são
de que não se tra ta de um caso de mo di fi ca ção:
pode-se ser a fa vor ou con tra.

O Con gres so Na ci o nal apro vou, há uns três ou
qua tro anos, se não fa lha a me mó ria, uma Pro pos ta
de Emen da à Cons ti tu i ção que teve como pri me i ro
subs cri tor o ex-Se na dor Espi ri dião Amin, vi san do, em 
fun ção de uma sé rie de exem plos de gas tos da Câ -
ma ra de Ve re a do res, es ta be le cer um li mi te para es -
ses gas tos. Na mi nha opi nião, essa Pro pos ta de
Emen da Cons ti tu ci o nal vai na con tra mão da Emen da
apro va da há três ou qua tro anos.

Por tan to, nes se sen ti do, voto con tra essa Emen da.

O SR. PRESIDENTE (Ber nar do Ca bral) – Se-
na dor Luiz Otá vio, V. Exª ou viu a vis ta.

O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO) – Sr. Pre -
si den te, peço a pa la vra para dis cu tir.

O SR. PRESIDENTE (Ber nar do Ca bral) – Con -
ce do a pa la vra a V. Exª

O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO) – Sr. Pre -
si den te, essa Emen da ora em dis cus são na Co mis-
são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça, de au to ria do Se na-
dor Le o mar Qu in ta ni lha e ou tros, vem ape nas acla-
rar uma si tu a ção para evi tar de sen con tros que ocor -
rem per ma nen te men te en tre os Po de res Exe cu ti vo e 
Le gis la ti vo das Pre fe i tu ras mu ni ci pa is do País.
Alguns Pre fe i tos en ten dem, por exem plo, que as ta-
xas e mul tas não es tão su je i tas a esse dis po si ti vo
cons ti tu ci o nal, en ca mi nhan do, con se qüen te men te,
me nos as Câ ma ras Mu ni ci pa is, se gun do dis po si ti vo
cons ti tu ci o nal.

Essa emen da sim ples men te de ter mi na que, da 
re ce i ta cor ren te lí qui da, o pre fe i to de ve rá en ca mi-
nhar o per cen tu al cons ti tu ci o nal às res pec ti vas Câ-
ma ras Mu ni ci pa is. Não au men ta, em hi pó te se al gu-
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ma, des pe sas para o Exe cu ti vo, con se qüen te men te,
o per cen tu al que as Câ ma ras Mu ni ci pa is vêm re ce-
ben do. Ape nas im põe que os pre fe i tos não te rão
mais essa al ter na ti va de in ter pre ta ção cons ti tu ci o nal
para en ca mi nhar às Câ ma ras Mu ni ci pa is aqui lo que
é de vi do.

Pedi pre fe rên cia para a vo ta ção de hoje, aten -
den do a uma co mis são de Ve re a do res, Pre si den tes
de Câ ma ras Mu ni ci pa is que veio ao Se na do jus ta-
men te so li ci tar uma aten ção dos Se na do res para
essa ques tão. Apro fun dei-me na le i tu ra do pro je to,
pedi às Câ ma ras Mu ni ci pa is que me en ca mi nhas-
sem do cu men tos que pu des sem com pro var essa
ale ga ção, ou seja, ges tos de Pre fe i tos que es ta ri am
bur lan do a Cons ti tu i ção me di an te uma in ter pre ta ção
er rô nea do seu tex to.

Hoje es tou ab so lu ta men te apto para dar o meu
voto fa vo rá vel à apro va ção des sa emen da, por que
virá sim ples men te acla rar uma si tu a ção exis ten te en -
tre Câ ma ra e Pre fe i tu ras.

O SR. WAL DECK ORNE LAS (PFL – BA) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra para dis cu tir.

O SR. PRESIDENTE (Ber nar do Ca bral) – Con -
ce do a pa la vra a V. Exª.

O SR. WAL DECK ORNE LAS (PFL – BA) – Sr.
Pre si den te, gos ta ria de cha mar a aten ção para um
as pec to con tra di tó rio e con fli tan te que exis te nes sa
emen da cons ti tu ci o nal. Na ver da de, está sen do su-
pri mi do o § 1º do art. 29, a, que diz:

”A Câ ma ra Mu ni ci pal não gas ta rá mais 
de 70% de sua re ce i ta com fo lha de pa ga-
men to, in clu í do o gas to com o sub sí dio de
seus ve re a do res.“

É cer to, como diz a Jus ti fi ca ti va, que o pa pel do
Le gis la ti vo não é in ves tir, res tan do uma par ce la bas -
tan te re du zi da do seu Orça men to para ou tras des pe-
sas que não de pes so al, como ocor re com o Ju di ciá-
rio, mas pa ra le la e pa ra do xal men te, no ca put do ar ti-
go, am pli am-se os gas tos ex clu í dos, que, na re da ção
vi gen te, é ape nas com ina ti vos. Exclu em-se tam bém
pen si o nis tas e en car gos so ci a is. Ou seja, a emen da
está am pli an do os gas tos com as Câ ma ras de Ve re a-
do res e está man ten do os mes mos per cen tu a is, mas
está ex clu in do toda a fo lha de apo sen ta dos, pen si o-
nis tas e, mais ain da, os en car gos so ci a is. Se fos se só
a ex clu são do li mi te de 70% de gas to, eu es ta ria in te i-
ra men te de acor do com a pro pos ta. Mas o gato está
no ca put do dis po si ti vo. Se hou ves se con cor dân cia
por par te do Re la tor de su pri mir tais ex clu sões, eu vo -

ta ria a fa vor da ma té ria. Não ha ven do, meu voto é
con trá rio.

O SR. RO ME RO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar a vo ta ção.

O SR. PRESIDENTE (Ber nar do Ca bral) – Con -
ce do a pa la vra a V. Exª.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) – Sr.
Pre si den te, pela Li de ran ça do Go ver no, en ca mi nho
con tra ri a men te à emen da por en ten der que ela fere o
es pí ri to apro va do na Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal,
no mo men to em que am plia gas tos com o pes so al, re -
ti ran do toda a con tri bu i ção pre vi den ciá ria do cál cu lo
que hoje está in se ri do no pro ces so de (???).

Por tan to, voto con tra ri a men te à ma té ria.

O SR. RE LA TOR (Luiz Otá vio) – O Se na dor
Ro me ro Jucá es ta va ao te le fo ne e não ou viu mi nha
pro pos ta. Aca to a pro po si ção do Se na dor Wal deck
Orne las, do PFL da Ba hia, ten do em vis ta que o ob -
je ti vo ma i or é a apro va ção do pro je to de emen da
cons ti tu ci o nal do Se na dor Le o mar Qu in ta ni lha. Ape -
nas sou o Re la tor. Mas, se não hou ver acor do, não
há pro ble ma. Va mos re je i tar a ma té ria.

O SR. PRESIDENTE (Ber nar do Ca bral) –
Encer ra da a dis cus são.

O SR. IRIS RE ZEN DE (PMDB – GO) – Sr. Pre -
si den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar a vo ta ção.

O SR. PRESIDENTE (Ber nar do Ca bral) – Se na-
dor Iris Re zen de, an tes de V. Exª en ca mi nhar o voto, o 
emi nen te Se na dor Wal deck Orne las, para que não
hou ves se dú vi das, su ge riu – a fim de que não pa re-
ces se que ha via uma to ta li da de de des pe sas, in clu in-
do os apo sen ta dos – que a fo lha fi cas se em ape nas
70%. O Re la tor aco lheu a su ges tão. Por tan to, o pa re-
cer de V. Exª in te gra essa su ges tão e ex pli ca qual quer
dú vi da.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Iris Re zen de.

O SR. IRIS RE ZEN DE (PMDB – GO) A lei de
Res pon sa bi li da de Fis cal já cor ri ge a dú vi da le van ta-
da pelo Se na dor Wal deck Orne las.

O SR. PRESIDENTE (Ber nar do Ca bral) – Não
há dú vi da al gu ma. O emi nen te Se na dor Ro me ro Jucá 
re ti rou sua ma ni fes ta ção, uma vez que fi cou es cla re-
ci do.

Não mais 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, com os meus cum pri men tos aos
pre fe i tos que aqui se en con tram.
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PARECER Nº 384, DE 2002

Da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti-
ça e Ci da da nia, so bre o Pro je to de Lei do
Se na do nº 189, de 1999, de au to ria do Se -
na dor Ra mez Te bet, que al te ra os arts. 1º
e 9º da Lei nº 8.072, de 25 de ju lho de
1990, para in clu ir no rol dos cri mes he di-
on dos os cri mes se xu a is con tra cri an ças
e ado les cen tes e para au men tar as res-
pec ti vas pe nas. (Tra mi tan do em con jun to
com os PLS nºs 243 e 345, de 1999, nos
ter mos dos Re que ri men tos nºs 228 e 277, 
de 1999.)

Re la tor: Se na dor Ro meu Tuma

I – Re la tó rio

Vem a esta Co mis são, para exa me, o Pro je to de
Lei do Se na do nº 189, de 1999, de au to ria do ilus tre
Se na dor Ra mez Te bet, que ”al te ra os arts. 1º e 9º da
Lei nº 8.072, de 25 de ju lho de 1990, para in clu ir no rol 
dos cri mes he di on dos os cri mes se xu a is con tra cri an-
ças e ado les cen tes e para au men tar as res pec ti vas
pe nas.

A pro po si ção, que traz ane xa dos os Pro je tos
de Lei do Se na do nºs 243 e 345, am bos de 1999, e 
de au to ria, res pec ti va men te, dos no bres Se na do res
Ro me ro Jucá e Mo za ril do Ca val can ti, pre ten de in -
clu ir no rol dos cri mes he di on dos, de fi ni dos no art.
1º da Lei nº 8.072/90, os se guin tes cri mes: cor rup-
ção de me no res, na for ma do art. 218 do De cre-
to-Lei nº 2.848, de 7 de de zem bro de 1940 – Có di go
Pe nal (CP), ti pi fi ca do como cor rup ção por meio de
in du ção à prá ti ca ou prá ti ca de ato li bi di no so com
me no res, e ex plo ra ção se xu al de me no res, na for ma
dos arts. 240 (uti li za ção, em re pre sen ta ção, de cri-
an ça ou ado les cen te em cena de sexo ex plí ci to) e
241 (fo to gra far ou pu bli car fo tos de cri an ças ou ado -
les cen tes em cena de sexo ex plí ci to) da Lei nº
8.069, de 13 de ju lho de 1990 – Esta tu to da Cri an ça
e do Ado les cen te. Quer, ain da, au men tar da me ta de
a pena co mi na da para o cri me ti pi fi ca do no art. 218
do CP (cor rup ção de me no res) e para o do bro, se a
ví ti ma for me nor de qua tor ze anos, e, tam bém, au-
men tar da me ta de as pe nas dos cri mes de fi ni dos no 
art. 240 e 241 do Esta tu to da Cri an ça e do Ado les-
cen te.

A ini ci a ti va do Se na dor Ro me ro Jucá su ge re a
in clu são, no rol dos cri mes he di on dos, dos de li tos de
me di a ção para ser vir à las cí via de ou trem (art. 227 do
CP), fa vo re ci men to da pros ti tu i ção (art. 228 do CP),

casa de pros ti tu i ção (art. 229 do CP), ru fi a nis mo (art.
230 do CP) e trá fi co de mu lhe res (art. 231 do CP),
pra ti ca dos con tra cri an ças e ado les cen tes, con for me
a de fi ni ção do art. 20 do Esta tu to da Cri an ça e do
Ado les cen te.

A pro pos ta do Se na dor Mo za ril do Ca va lan ti
quer in tro du zir, na lis ta de cri mes he di on dos cons tan-
tes do art. 1º da Lei nº 8.072/90, o de li to de cor rup ção
de me no res, na for ma do art. 1º da Lei nº 2.252, de 1º
de ju lho de 1954, ti pi fi ca do como cor rom per me nor
pela in du ção à prá ti ca ou prá ti ca em con jun to de in fra-
ções pe na is.

II – Aná li se

A ini ci a ti va não con tra ria dis po si ções cons ti tu ci o-
na is. É me ri tó ria pela sua pre o cu pa ção com o bem es tar
so ci al dos jo vens, atu al men te, trans for ma dos, de for ma
dra má ti ca, em al vos de in di ví du os ines cru pu to sos, que,
em sua des me di da am bi ção, não he si tam em ex plo-
rá-los se xu al men te. Não obs tan te, ela apre sen ta gra ves
ví ci os de con ce i to e dou tri na do Di re i to Pe nal.

Pre ci sa mos re sis tir à ten ta ção de clas si fi car,
como de fi ni do na Lei nº 8.072, de 25 de ju lho de
1990, que ”dis põe so bre os cri mes he di on dos“, to-
dos os de li tos que pro vo cam es cân da los ou nos ca -
u sam in dig na ção. De ve mos lem brar-nos que, após a 
edi ção da que la lei, o ter mo ”he di on do“, quan do re fe-
ri do a uma in fra ção pe nal, não deve ser con si de ra do
ou em pre ga do como um sim ples qua li fi ca ti vo da pa -
la vra cri me, mas, di fe ren te men te, deve ser uti li za do
quan do o sig ni fi ca do ju rí di co do ter mo, de fi ni do na
lei, o jus ti fi car. ”He di on do“ re fe re-se a uma na tu re za
de de li to com ca rac te rís ti cas es pe cí fi cas e con duz a
con se qüên ci as ju rí di cas bem de fi ni das.

Ocor re que cri me he di on do é aque le pra ti ca do
com tor pe za, cru el da de e vi o lên cia fí si ca, im pon do
gran de so fri men to às ví ti mas e não lhes dan do
chan ce de de fe sa. O cri mi no so, nor mal men te, pra ti-
ca o cri me, man ten do con ta to vi su al ou fí si co com a
ví ti ma. Assis te seu so fri men to e se com praz com
ele. Ou, no mí ni mo, não de mons tra qual quer sen si-
bi li da de di an te da dor alhe ia. Para ele, a vida ou a
in co lu mi da de fí si ca da vi ti ma não têm va lor. O que
ca rac te ri za o cri me he di on do é o ato tí pi co e suas
cir cuns tân ci as qua li fi ca do ras e não suas con se-
qüên ci as.

Esses cri mes re sul tam, di re ta men te, em mor te
ou le são cor po ral de na tu re za gra ve. Essa cons ta ta-
ção pode ser fe i ta numa aná li se das ca rac te rís ti cas
dos cri mes lis ta dos como he di on dos no art. 1º da
Lei nº 8.072 (ho mi cí dio qua li fi ca do, la tro cí nio, ex tor-
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são qua li fi ca da por mor te, ex tor são me di an te se-
qües tro se gui da de le são cor po ral gra ve ou mor te,
es tu pro ten do como re sul ta do le são cor po ral gra ve
ou mor te, como exem plos). Tan to é as sim, que cri-
mes não-en qua drá ve is nes sas ca rac te rís ti cas, mas
que por seu alto po ten ci al agres si vo à so ci e da de
me re cem tra ta men to si mi lar, são, na Lei nº 8.072,
tra ta dos se pa ra da men te no art. 2º. A ex ce ção é a
prá ti ca da tor tu ra que, ape sar de en qua drar-se nas
ca rac te rís ti cas dos cri mes he di on dos, não foi lis ta da
no art. 1º (que de fi ne os cri mes he di on dos), quan do
da edi ção da Lei, pro va vel men te por que, àque la
épo ca, não ti nha sido, ain da, ti pi fi ca da como de li to
au tô no mo.

Como con se qüên ci as ju rí di cas da prá ti ca de
cri me des sa na tu re za, a nos so ver as prin ci pa is, a
Lei dos cri mes he di on dos pre viu um sig ni fi ca ti vo au -
men to do tem po de pro va para con ces são do be ne-
fi cio da li ber da de con di ci o nal (cum pri men to de mais
de dois ter ços da pena) e a obri ga to ri e da de do cum -
pri men to da to ta li da de da pena em re gi me fe cha do.
Fez isso na tu ral men te le va da pelo per fil psi co cri mi-
no ló gi co al ta men te des fa vo rá vel do agen te que co-
me te esse tipo de cri me. A so ci e da de pre ci sa ga ran-
tir-se con tra um cri mi no so de tal pe ri cu lo si da de. Há
que se re tar dar sua re in ser ção so ci al, até que haja
al gu ma se gu ran ça de que não vol ta rá a de lin qüir.

Ora, o cri mi no so que co me te os cri me se xu a is
com a na tu re za des cri ta nas pro pos tas não tem o
per fil psi co cri mi no ló gi co aci ma des cri to. Ele não se
com praz com o so fri men to fí si co ou psí qui co da ví -
ti ma, nem, ne ces sa ri a men te, esse so fri men to lhe é
in di fe ren te. O so fri men to ou a mor te, para ele, são
des van ta jo sos e cons ti tu em, até, ”pre ju í zo“. O seu
ob je ti vo é o pra zer ou o lu cro fá cil. Como cri mi no so,
ele está mais para ex plo ra dor da fra que za alhe ia
(no caso, me no res) do que para pra ti can te de atos
cru éis.

Assim, é pre su mí vel que esse tipo de agen te
seja mais fa cil men te re cu pe rá vel como ci da dão pro -
du ti vo, do que os au to res de cri mes he di on dos. Mor -
men te se forem ape na dos com o de vi do ri gor. Por
que de ve ría mos ig no rar a pos si bi li da de de sua re-
cu pe ra ção e re in ser ção so ci al? Por que tra tá-lo
com o mes mo ri gor que a lei tra ta cri mi no sos de
per fil cri mi no ló gi co tão mais des fa vo rá vel? Ou pior,
tra tá-lo com mu i to mais ri gor do que a lei tra ta cri -
mi no sos com ma i or po ten cial agres si vo e que co-
me tem cri mes mais gra ves, como, por exem plo, ho -
mi cí dio, le são cor po ral, es tu pro e aten ta do vi o len to
ao pu dor, não qua li fi ca dos, rou bo e rou bo à mão ar -

ma da e cons tran gi men to ile gal (po de ría mos ci tar
mu i tos ou tros).

Po der-se-ia ar gu men tar que, en tão, se de ve ria
clas si fi car, tam bém, es ses de li tos como he di on dos.
Mas, nes se caso, es ta ría mos sen do con du zi dos a uti -
li zar o ter mo (he di on do) como ad je ti vo qua li fi ca ti vo e
não como con ce i to ju rí di co. Sob a pres são emo ci o nal
que ca sos ru mo ro sos des per tam na opi nião pú bli ca,
com o tem po, ten de ría mos a con si de rar a gran de ma i-
o ria dos cri me, como re gra, he di on dos, o que é in con-
ce bí vel.

De ve mos, ain da, lem brar que, como já dis se-
mos aci ma, a prin ci pal con se qüên cia da clas si fi ca ção
de um cri me como he di on do é o au men to do ri gor na
exe cu ção da pena, o que leva a man ter o cri mi no so
por mais tem po afas ta do da so ci e da de, den tro de es -
ta be le ci men tos pri si o na is. A si tu a ção caó ti ca de nos -
so sis te ma pe ni ten ciá rio e to das as suas ma lé fi cas
con se qüên ci as, den tre as qua is a mais gra ve é a
trans for ma ção de de lin qüen tes pri má ri os em ban di-
dos pe ri go sos (es co la do cri me), con tra-in di cam a
exa cer ba ção da apli ca ção de pe nas pri va ti vas de li -
ber da de. Jus ta men te o in ver so do que pre ten dem as
pro po si ções. Impor tan tes cor ren tes de ju ris tas e ad-
mi nis tra do res apon tam, como uma das prin ci pa is so -
lu ções para a dra má ti ca si tu a ção de nos sos pre sí di-
os, a subs ti tu i ção de pe nas pri va ti vas de li ber da de
por res tri ti vas de di re i to, sem pre que pos sí vel, como
me lhor ca mi nho de re cu pe ra ção, para a so ci e da de,
de con de na dos de me nor pe ri cu lo si da de. Infe liz men-
te, a nos sa Lei Pe nal só ad mi te a subs ti tu i ção por pe -
nas res tri ti vas de di re i to no caso de con de na ções a
pe nas pri va ti vas de li ber da de mu i to pe que nas.

Esta mos con ven ci dos de que o tipo de cri mi no-
so que co me te os de li tos pro pos tos para se rem
trans for ma dos em he di on dos é, em sua ma i o ria, re -
cu pe rá vel. Não será, cer ta men te, se pas sar lon go
tem po en car ce ra do, jun to a de lin qüen tes mais pe ri-
go sos.

Não obs tan te, jul ga mos que, face ao apa ren te
in cre men to de cri mes de na tu re za se xu al e cor rup-
to res de cri an ças e ado les cen tes, toma-se ade qua-
do o au men to das pe nas pre vis tas para os cri mes
ti pi fi ca dos no art. 218 do CP (cor rup ção de me no-
res) e arts. 240 e 241 do Esta tu to da Cri an ça e do
Ado les cen te. Por ou tro lado, não con cor da mos com 
a for ma do au men to pro pos to pelo au tor. Ela dá
mar gem a dú vi das, além de ser, a nos so ver, ex-
ces si va, o que ca u sa ria de se qui lí bri os na do sa gem
das pe nas. Ao in vés de pro por a nova pena, a ini ci-
a ti va es ta be le ce: ”au men ta-se de me ta de no caso
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do art. 218 do Có di go Pe nal, e em do bro se a pes -
soa for me nor de qua tor ze anos“. Cabe a per gun ta:
para a vi ti ma me nor de qua tor ze anos, a pena será
o do bro da an te ri or ou o do bro da pena já au men ta-
da da me ta de? De ve mos lem brar que, se gun do a
téc ni ca re da ci o nal da Lei Pe nal, o cál cu lo da pena
da cir cuns tân cia qua li fi ca do ra (cri me con tra me nor
de qua tor ze anos) deve ser fe i to so bre a pena bá si-
ca, no caso, a nova pena, já au men ta da. De qual-
quer for ma, qual quer que seja a in ter pre ta ção,
como já adi an ta mos, jul ga mos as pe nas (re clu são,
de dois a oito anos, ou re clu são, de três a doze
anos) ex ces si vas.

Enten de mos que tam bém é va li do o au men to da 
san ção pre vis ta para o cri me de cor rup ção de me no-
res, ti pi fi ca do no art. 1º da Lei nº 2.252, de 1º de ju lho
de 1954, até para ade quá-la às al te ra ções re a li za das
nos ou tros dis po si ti vos pe na is. Mas, pe los mo ti vos
aci ma ex pos tos, não con cor da mos, con for me su ge ri-
do pelo Se na dor Mo za ril do Ca val can ti, com sua in clu-
são no rol dos cri mes he di on dos.

Em face dos ar gu men tos aci ma, jul ga mos que
as mo di fi ca ções su ge ri das pela ini ci a ti va dos no bres
Se na do res Ro me ro Jucá e Mo za ril do Ca val can ti se -
jam im pró pri as.

III – Voto

Pelo ex pos to, opi na mos pela re je i ção dos pro je-
tos de Lei nºs 243 e 345, am bos de 1999, e pela apro -
va ção do Pro je to de Lei do Se na do nº 189, de 1999,
ob ser va da a se guin te emen da – CCJ (Subs ti tu ti va):

EMENDA Nº 1 CCJ (SUBSTITUTIVO)

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 189, DE 1999

Alte ra o art. 218 do De cre to-Lei nº 2.848, 
de 7 de de zem bro de 1940  Có di go Pe nal,
os arts. 240 e 241 da Lei nº 8.069, de 13 de
ju lho de 1990  Esta tu to da Cri an ça e do
Ado les cen te e o art. 1º da Lei nº 2.252, de 
1º de ju lho de 1954, que ”Dis põe so bre
cor rup ção de me no res“.

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

Art. 1º O art. 218 do De cre to-Lei nº 2.848, de 7
de de zem bro de 1940, pas sa a vi go rar com a se guin te
re da ção:

”Art. 218. ...............................................
Pena  re clu são, de 2 (dois) a 6 (seis)

anos.
Pa rá gra fo úni co. Au men ta-se a pena

de um ter ço se a ví ti ma for me nor de 14 (ca -
tor ze) anos.“ (NR)

Art. 2º Os arts. 240 e 241 da Lei nº 8.069, de
13 de ju lho de 1990, pas sam a vi go rar com a se-
guin te re da ção:

”Art. 240 ................................................
Pena  re clu são, de 2 (dois) a 6 (seis)

anos, e mul ta.
§ 1º Incor re na mes ma pena quem,

nas con di ções re fe ri das nes te ar ti go, con tra-
ce na com cri an ça ou ado les cen te.

§ 2º Au men ta-se a pena de um ter ço
se a ví ti ma for me nor de 14 (ca tor ze) anos.“
(NR)

”Art. 241. ...............................................
Pena  re clu são, de 2 (dois) a 6 (seis)

anos, e mul ta.
Pa rá gra fo úni co. Au men ta-se a pena

de um ter ço se a ví ti ma for me nor de 14 (ca -
tor ze) anos.“ (NR)

Art. 3º O art. 1º da Lei nº 2.252, de 1º de ju lho
de 1954, pas sa a vi go rar com a se guin te re da ção:

”Art. 1º Cons ti tui cri me cor rom per ou
fa ci li tar a cor rup ção de pes soa me nor de 18
(de zo i to) anos, com ela pra ti can do in fra ção
pe nal ou in du zin do-a a pra ti cá-la:

Pena  re clu são, de 2 (dois) a 6 (seis)
anos, e mul ta.

Pa rá gra fo úni co. Au men ta-se a pena
de um ter ço se a ví ti ma for me nor de 14 (ca -
tor ze) anos.“ (NR)

Art. 4º Esta lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.

Sala da Co mis são, 17 de abril de 2002. – Ber-
nar do Ca bral, Pre si den te  Ro meu Tuma, Re la tor –
Ro ber to Fre i re – Amir Lan do – Ca sil do Mal da ner
Wal deck Orné las – Be ní cio Sam pa io – José Fo ga-
ça – Ger son Ca ma ta – Lú cio Alcân ta ra – Osmar
Dias – Ro ber to Re quião – Se bas tião Ro cha – Ma -
ria do Car mo Alves – Anto nio Car los Jú ni or.
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TEXTO FINAL DO PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 189, DE 1999 NA COMISSÃO DE CONSTITUI-
ÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA QUE:

“Alte ra o art.  218  do  De cre to-Lei
nº 2.848, de 7 de dezem bro de 1940  –
Có di go Pe nal,  os  arts.  240 e  241 da Lei
nº 8.069, de 13 de ju lho de 1990  –  Esta tu-
to da Cri an ça e do Ado les cen te e o art. 1º
da Lei nº 2.252, de 1º de ju lho de 1954, que
“dis põe so bre cor rup ção de me no res”.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 218 do De cre to-Lei nº 2.848, de 7

de de zem bro de 1940, pas sa a vi go rar com a se guin te
re da ção:

”Art. 218. ...............................................
Pena – re clu são, de 2 (dois) a 6 (seis)

anos.
Pa rá gra fo úni co. Au men ta-se a pena

de um ter ço se a ví ti ma for me nor de 14 (ca -
tor ze) anos.“(NR)

Art. 2º Os arts. 240 e 241 da Lei nº 8.069, de
13 de ju lho de 1990, pas sam a vi go rar com a se-
guin te re da ção:

”Art. 240. ...............................................
Pena – re clu são, de 2 (dois) a 6 (seis)

anos, e mul ta.
§ 1º Incor re na mes ma pena quem,

nas con di ções re fe ri das nes te ar ti go, con tra-
ce na com cri an ça ou ado les cen te.

§ 2º Au men ta-se a pena de um ter ço
se a ví ti ma for me nor de 14 (ca tor ze)
anos.“(NR)

”Art. 241. ............
Pena – re clu são, de 2 (dois) a 6 (seis)

anos, e mul ta.
Pa rá gra fo úni co. Au men ta-se a pena

de um ter ço se a ví ti ma for me nor de 14 (ca -
tor ze) anos.“ (NR)

Art. 3º O art. 1º da Lei nº 2.252, de lº de ju lho
de 1954, pas sa a vi go rar com a se guin te re da ção:

”Art. 1º Cons ti tui cri me cor rom per ou
fa ci li tar a cor rup ção de pes soa me nor de 18
(de zo i to) anos, com ela pra ti can do in fra ção
pe nal ou in du zin do-a a pra ti cá-la:

Pena – re clu são, de 2 (dois) a 6 (seis)
anos, e mul ta.

Pa rá gra fo úni co. Au men ta-se a pena
de um ter ço se a ví ti ma for me nor de 14 (ca -
tor ze) anos.“(NR)

Art. 4º Esta Lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.

Sala da Co mis são, 8 de maio de 2002.  – Ber-
nar do Ca bral, Pre si den te.

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

REQUERIMENTO Nº 228, DE 1999

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do art. 258 do Re gi men to Inter no,

re que i ro a tra mi ta ção em con jun to dos Pro je tos de Lei 
do Se na do nºs 189 e 243 de 1999, por tra ta rem de
ma té ri as que ver sam so bre o mes mo as sun to.

Sala das Ses sões, 11 de maio de 1999. – Se na-
dor, Ro meu Tuma.

REQUERIMENTO Nº 277, DE 1999

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do art. 258 do Re gi men to Inter no,

re que i ro a tra mi ta ção em con jun to dos Pro je tos de Lei 
do Se na do nºs 189, 243 e 345 de 1999, por tra ta rem
de ma té ri as que ver sam so bre o mes mo as sun to.

Sala das Ses sões, 25 de maio de 1999. – Se na-
dor Mo za ril do Ca val can ti.

Ofí cio nº 40/02 – Pre si dên cia/CCJ

Bra sí lia, 8 de maio de 2002

Se nhor Pre si den te,
Em cum pri men to ao dis pos to no ar ti go 91, § 2º,

com bi na do com o art. 284, do Re gi men to Inter no des -
ta Casa, co mu ni co a Vos sa Exce lên cia que, em Re u-
nião Ordi ná ria re a li za da nes ta data, esta Co mis são,
em tur no su ple men tar, ado ta de fi ni ti va men te o Subs -
ti tu ti vo ao Pro je to de Lei do Se na do nº 189, de 1999,
de au to ria de Vos sa Exce lên cia, que ”Alte ra o art. 218
do De cre to-Lei nº 2.848, de 7 de zem bro de 1940 –
Có di go Pe nal, os arts. 240 e 241 da Lei nº 8.069, de
13 de ju lho de 1990 – Esta tu to da Cri an ça e do Ado -
les cen te e o art. 1º da Lei nº 2.252, de 1º de ju lho de
1954, que ”dis põe so bre cor rup ção de me no res“, que
tra mi ta em con jun to com o PLS nº 243 e PLS nº 345,
am bos de 1999.

Apro ve i to a opor tu ni da de para re no var pro tes-
tos de es ti ma e con si de ra ção.

Cor di al men te, – Se na dor Ber nar do Ca bral,
Pre si den te da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e
Ci da da nia.
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O SR. PRESIDENTE (Na bor Jú ni or) – O ex pe di-
en te lido vai à pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Na bor Jú ni or) – A Pre si-
dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que, re la ti va men te ao
Ofí cio nº S/11, de 1982 (nº 418/82, na ori gem), do Go -
ver no do Esta do do Pará, so li ci tan do au to ri za ção do
Se na do Fe de ral para ali e nar uma área de ter ras de vo-
lu tas si tu a da no Mu ni cí pio de Moju à fir ma So co-
co-Agro in dús tri as da Ama zô nia Ltda., cujo pa re cer foi 
lido an te ri or men te, 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, de acor do com o dis pos to no art.
254 do Re gi men to Inter no.

O SR. PRESIDENTE (Na bor Jú ni or) – 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 Fran cis co Escór cio.

São li dos os se guin tes:

OFÍCIO Nº 33/02 – PRESIDÊNCIA/CCJ

Bra sí lia, 17 de abril de 2002

Se nhor Pre si den te,
Co mu ni co que, em Re u nião Ordi ná ria re a li za da

nes ta data, esta Co mis são apro vou o Subs ti tu ti vo ao
Pro je to de Lei do Se na do nº 189, de 1999, de au to ria
de Vos sa Exce lên cia, que ”Alte ra os ar ti gos 1º e 9º da
Lei nº 8.072, de 25 de ju lho de 1990, para in clu ir no rol 
dos cri mes he di on dos os cri mes se xu a is con tra cri an-
ças e ado les cen tes e para au men tar as res pec ti vas
pe nas“, que tra mi ta con jun to com o PLS nº 243 e PLS
nº 345, am bos de 1999.

A ma té ria será in clu í da na pa u ta da pró xi ma re u-
nião, para apre ci a ção em tur no su ple men tar, nos ter -
mos do dis pos to no art. 282, com bi na do com o art. 92,
do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral.

Apro ve i to a opor tu ni da de para re no var pro tes-
tos de es ti ma e con si de ra ção.

Cor di al men te, – Ber nar do Ca bral, Pre si den te
da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia.

Ofí cio nº 40/02 – PRESIDÊNCIA/CCJ

Bra sí lia, 8 de maio de 2002

Se nhor Pre si den te,
Em cum pri men to ao dis pos to no ar ti go 91, § 2º,

com bi na do com o art. 284, do Re gi men to Inter no des -
ta Casa, co mu ni co a Vos sa Exce lên cia que; em Re u-
nião Ordi ná ria re a li za da nes ta data, esta Co mis são,
em tur no su ple men tar, ado ta de fi ni ti va men te o Subs -

ti tu ti vo ao Pro je to de Lei do Se na do nº 189, de 1999,
de au to ria de Vos sa Exce lên cia, que ”Alte ra o art. 218
do De cre to-Lei nº 2.848, de 7 de zem bro de 1940  – 
Có di go Pe nal, os arts. 240 e 241 da Lei nº 8.069, de
13 de ju lho de 1990 –  Esta tu to da Cri an ça e do Ado les-
cen te e o art. 1º da Lei nº 2.252, de 1º de ju lho de 1954,
que ‘Dis põe so bre’ cor rup ção de me no res“’, que tra mi ta
em con jun to com o PLS nº 243 e PLS nº 345, am bos de
1999.

Apro ve i to a opor tu ni da de para re no var, pro tes-
tos de es ti ma e con si de ra ção. – Ber nar do Ca bral,
Pre si den te da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e
Ci da da nia.

O SR. PRESIDENTE (Na bor Jú ni or) – Com re fe-
rên cia aos ofí ci os que aca bam de ser li dos, a Pre si-
dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que, nos ter mos do art.
91, §§ 3º a 5º do Re gi men to Inter no, fica aber to o pra -
zo de cin co dias úte is para in ter po si ção de re cur so,
por um dé ci mo da com po si ção da Casa, para que o
Pro je to de Lei do Se na do nº 189, de 1999 (tra mi tan do
em con jun to com os PLS nºs 243 e 345, de 1999),
cujo pa re cer foi lido an te ri or men te, seja apre ci a do
pelo Ple ná rio.

O SR. PRESIDENTE (Na bor Jú ni or) – So bre a
mesa, pro je tos de lei do Se na do que se rão li dos pelo
Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Fran cis co
Escór cio.

São li dos os se guin tes:

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 133, DE 2002

Esta be le ce con di ções para a fa bri-
ca ção e o co mér cio de apa re lhos de rá-
dio HT.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Os apa re lhos de rá dio HT co mer ci a li za-

dos no país se rão fa bri ca dos com nú me ro de sé rie.
Pa rá gra fo úni co. Os fa bri can tes de ve rão for ne-

cer ao ór gão de sig na do pelo Po der Exe cu ti vo, para
fins de ca das tro, re la ção dos apa re lhos pro du zi dos,
com os cor res pon den tes nú me ros de sé rie e iden ti fi-
ca ção dos ad qui ren tes.

Art. 2º A co mer ci a li za ção dos apa re lhos a que
se re fe re o art. 1º so men te po de rá ser efe tu a da me di-
an te iden ti fi ca ção do ad qui ren te, apli can do-se ao co -
mer ci an te o dis pos to no pa rá gra fo úni co do ar ti go 1º.

Art. 3º A fa bri ca ção ou a co mer ci a li za ção de
apa re lhos de rá dio HT sem o res pec ti vo nú me ro de
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sé rie su je i ta rá o in fra tor à pena de seis me ses a dois
anos de re clu são e mul ta.

Pa rá gra fo úni co. Incor re rá nas mes mas pe nas o
fa bri can te ou o co mer ci an te que de i xar de for ne cer ao 
ór gão de sig na do pelo Po der Exe cu ti vo, para fins de
ca das tro, re la ção dos apa re lhos pro du zi dos ou co-
mer ci a li za dos, com os cor res pon den tes nú me ros de
sé rie e iden ti fi ca ção dos ad qui ren tes.

Art. 4º Esta Lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

É pre ci so con ter a cri mi na li da de que as so la o
País.

Tem-se no ti ci a do que os apa re lhos de rá dio HT,
li vre men te ven di dos por co mer ci an tes e ca me lôs, es -
tão sen do uti li za dos por cri mi no sos nos pre sí di os de
se gu ran ça má xi ma, em subs ti tu i ção aos apa re lhos
ce lu la res.

Com esta pro pos ta, pre ten de mos di mi nu ir a
ocor rên cia de cri mes, ten do em vis ta que a obri ga to ri-
e da de de iden ti fi ca ção no mo men to da com pra de
apa re lhos de rá dio HT, com ca das tra men to em ór gão
a ser de sig na do pelo Po der Exe cu ti vo, di fi cul ta rá a
ação dos gru pos co man da dos por cri mi no sos que se
en con tram pre sos.

Cons ci en te da ne ces si da de da ado ção de me di-
das que re sul tem em ma i or se gu ran ça da po pu la ção,
con ta mos com o apo io dos ilus tres pa res para esta
pro po si ção.

Sala das Ses sões, 17 de maio de 2002. – Car-
los Be zer ra.

(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 134, DE 2002

Alte ra a Lei nº 8.987, de 13 de fe ve re-
i ro de 1995, que Dis põe so bre o re gi me de 
con ces são e per mis são da pres ta ção de
ser vi ços pú bli cos pre vis tos no art. 175 da
Cons ti tu i ção Fe de ral e dá ou tras pro vi-
dên ci as, para o fim de ve dar a ins cri ção
de usuá rio ina dim plen te em ca das tro pú -
bli co de de ve do res.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º A Lei nº 8.987, de 13 de fe ve re i ro de

1995, pas sa a vi go rar acres ci da do se guin te ar ti go:

Art. 31-A. As em pre sas con ces si o ná ri-
as e per mis si o ná ri as não po de rão ins cre ver
usuá rio em qual quer ca das tro pú bli co de de -
ve do res ina dim plen tes.

Pa rá gra fo úni co. Além de ou tras san-
ções es ta be le ci das em lei, a in frin gên cia ao
dis pos to no ca put im pli ca a ex tin ção to tal
da dí vi da.

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

Jus ti fi ca ção

É prin cí pio de ló gi ca que “não se pode ti rar de
onde não tem”. Por tan to, é evi den te que não é nor mal
se exi gir das em pre sas con ces si o ná ri as e per mis si o-
ná ri as de ser vi ços pú bli cos que ofe re çam ser vi ços
ade qua dos e por ta ri fas mó di cas se não ti ve rem a jus -
ta re mu ne ra ção pe los ser vi ços pres ta dos. Ser vi ço
ade qua do – diz a lei – é o que sa tis faz as con di ções
de re gu la ri da de, con ti nu i da de, efi ciên cia, se gu ran ça,
atu a li da de, ge ne ra li da de, cor te sia e mo di ci da de de
ta ri fas.

Ora, é ilu só rio exi gir que as em pre sas pres tem
ser vi ço ade qua do sem que te nham a con tra pres ta-
ção pe cu niá ria ca paz de co brir os cus tos e ain da so -
brar uma par ce la su fi ci en te para re mu ne rar o ca pi tal e 
tam bém para a re in ver são na me lho ria do em pre en di-
men to.

Pro te ger o ca pi ta lis ta em de tri men to dos usuá ri-
os é algo que não se deve se quer co gi tar, por con trá-
rio ao sen ti men to de jus ti ça que deve im pe rar na pres -
ta ção de ser vi ços a car go do Esta do. Mas fa vo re cer a
ina dim plên cia nada mais sig ni fi ca ria do que pre ju di-
car o pró prio sis te ma de des cen tra li za ção da pres ta-
ção de ser vi ços pú bli cos, na me di da em que essa
prá ti ca aca ba ria por in vi a bi li zar o re gi me de con ces-
são e de per mis são. Não é esse o ob je ti vo des ta ini ci-
a ti va. O que se pre ten de é evi tar que o usuá rio seja
pe na li za do duas ve zes, pois a pró pria lei de con ces-
sões, aci ma re fe ri da, pre vê a in ter rup ção da pres ta-
ção do ser vi ço por mo ti vo de ina dim ple men to do
usuá rio (art. 6º, § 3º, iní cio II).

Aliás, ao co men tar esse dis po si ti vo le gal, o
Prof. Luiz Alber to Blan chet, em seu li vro Con ces são
de Ser vi ços Pú bli cos (Ju ruá, 2ª ed., 2001, p. 52), pre -
le ci o na:

O se gun do mo ti vo le gi ti ma dor da in ter-
rup ção – ina dim ple men to do usuá rio – põe
ter mo a equi vo ca do en ten di men to de al guns
no sen ti do de que o con su mi dor de ener gia
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elé tri ca, por exem plo, mes mo quan do ina-
dim plen te, te ria di re i to à con ti nu i da de do
ser vi ço, O prin cí pio da per ma nên cia do ser -
vi ço pú bli co pro te ge ex clu si va men te aque les
que se en con tram em si tu a ção ju ri di ca men-
te pro te gi da, e o con su mi dor ina dim plen te
evi den te men te não se en con tra em tal si tu a-
ção, in clu si ve em fun ção do prin cí pio da
igual da de dos usuá ri os pe ran te o pres ta dor
do ser vi ço. Além do que, até por mo ti vos de
na tu re za ma te ri al e não ape nas ju rí di co, não 
pode pre va le cer aque le pa ra do xal en ten di-
men to, pois bas ta que o ina dim ple men to
seja ma ci ço ou ape nas con si de rá vel para se
in vi a bi li zar qual quer pres ta dor de ser vi ço
pú bli co, re sul tan do, daí, sim, na in ter rup ção
do ser vi ço, e não ape nas em re la ção ao ina -
dim plen te, mas tam bém para o usuá rio que
sem pre cum priu sua con tra pres ta ção.

Por úl ti mo, pre vê-se a co mi na ção de pe na li da de
em caso de de so be diên cia ao pre ce i to que se pre ten-
de in clu ir no di re i to po si ti vo de nos so País.

Assim sen do, apre sen ta mos o pre sen te pro je to
com o in tu i to de pro i bir que tais em pre sas ins cre vam
nos ca das tros pú bli cos de de ve do res ina dim plen tes
os usuá ri os de seus ser vi ços, pois já con tam com for -
ma mais efi caz de evi tar o ca lo te.

Sala das Ses sões, 17 de maio de 2002. – Chi co
Sar to ri.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SUBSECRETARIA DE ATA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
Art. 175. Incum be ao po der pú bli co, na for ma da

lei, di re ta men te ou sob re gi me de con ces são ou per -
mis são, sem pre atra vés de li ci ta ção, a pres ta ção de
ser vi ços pú bli cos.

Pa rá gra fo úni co. A lei dis po rá so bre:
I – o re gi me das em pre sas con ces si o ná ri as e

per mis si o ná ri as de ser vi ços pú bli cos, o ca rá ter es pe-
ci al de seu con tra to e de sua pror ro ga ção, bem como
as con di ções de ca du ci da de, fis ca li za ção e res ci são
da con ces são ou per mis são;

II – os di re i tos dos usuá ri os;
III – po lí ti ca ta ri fá ria;
IV – a obri ga ção de man ter ser vi ço ade qua do.

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

LEI Nº 8.987, DE 13 DE FEVEREIRO DE 1995

Dis põe so bre o re gi me de con ces-
são e per mis são da pres ta ção de ser vi-
ços pú bli cos pre vis to no art. 175 da
Cons ti tu i ção Fe de ral, e dá ou tras pro vi-
dên ci as.

O Pre si den te da Re pú bli ca,
Faço sa ber que o Con gres so Na ci o nal de cre ta e 

eu san ci o no a se guin te lei:
....................................................................................

Art. 31. Incum be à con ces si o ná ria:
I – pres tar ser vi ço ade qua do, na for ma pre vis ta

nes ta lei, nas nor mas téc ni cas apli cá ve is e no con tra-
to;

II – man ter em dia o in ven tá rio e o re gis tro dos
bens vin cu la dos à con ces são;

III – pres tar con tas da ges tão do ser vi ço ao po -
der con ce den te e aos usuá ri os, nos ter mos de fi ni dos
no con tra to;

IV – cum prir e fa zer cum prir as nor mas do ser vi-
ço e as cláu su las con tra tu a is da con ces são;

V – per mi tir aos en car re ga dos da fis ca li za ção li -
vre aces so, em qual quer épo ca, às obras, aos equi pa-
men tos e às ins ta la ções in te gran tes do ser vi ço, bem
como a seus re gis tros con tá be is;

VI – pro mo ver as de sa pro pri a ções e cons ti tu ir
ser vi dões au to ri za das pelo po der con ce den te, con-
for me pre vis to no edi tal e no con tra to;

VII – ze lar pela in te gri da de dos bens vin cu la dos
à pres ta ção do ser vi ço bem como se gu rá -los ade qua-
da men te; e

VIII – cap tar, apli car e ge rir os re cur sos fi nan ce i-
ros ne ces sá ri os à pres ta ção do ser vi ço.

Pa rá gra fo úni co. As con tra ta ções, in clu si ve de
mão-de-obra, fe i tas pela con ces si o ná ria se rão re gi-
das pe las dis po si ções de di re i to pri va do e pela le gis-
la ção tra ba lhis ta, não se es ta be le cen do qual quer re -
la ção en tre os ter ce i ros con tra ta dos pela con ces si o-
ná ria e o po der con ce den te.
....................................................................................

(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 (Na bor Jú ni or) – Os pro je-
tos li dos se rão pu bli ca dos e re me ti dos à Co mis são
com pe ten te.

O SR. PRESIDENTE (Na bor Jú ni or) – A Pre si-
dên cia re ce beu do Ban co Cen tral do Bra sil o Ofí cio nº
1.390/2002, na ori gem, de 14 do cor ren te, en ca mi-
nhan do, nos ter mos do art. 5º da Re so lu ção nº 69, de
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1996, do Se na do Fe de ral, re la tó rio so bre ope ra ção
de lan ça men to de tí tu los pela Re pú bli ca Fe de ra ti va
do Bra sil no mer ca do eu ro peu, con du zi da pelo Ban co
Cen tral e con clu í da no úl ti mo dia 2 de abril, re sul tan-
do na emis são de qui nhen tos mi lhões de eu ros, dos
qua is trin ta e qua tro mi lhões de eu ros des ti na ram-se
à re com pra de ou tros tí tu los re pre sen ta ti vos da dí vi da
ex ter na do Te sou ro Na ci o nal. Enca mi nha, tam bém,
có pia de toda a do cu men ta ção re la ti va à ope ra ção
em tela, es cla re cen do que a tra du ção cor res pon den-
te está sen do pro vi den ci a da para opor tu na re mes sa a 
esta Casa.

O ex pe di en te, ane xa do ao pro ces sa do do Ofí cio
nº S/50, de 2000, vai à Co mis são de Assun tos Eco nô-
mi cos.

O SR. PRESIDENTE (Na bor Jú ni or) – So bre a
mesa, ofí cio que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio em
exer cí cio, Se na dor Fran cis co Escór cio.

É lido o se guin te:

Ofí cio nº 532-L-PFL/2002

Bra sí lia, 15 de maio de 2002

Se nhor Pre si den te,
Indi co a Vos sa Exce lên cia o De pu ta do Mo ro ni

Tor gan para in te grar, como mem bro su plen te, a Co-
mis são Par la men tar Mis ta de Inqué ri to “com a fi na li-
da de de apu rar, em todo o País, o ele va do cres ci men-
to de rou bo de car gas trans por ta das pe las em pre sas
de trans por tes ro do viá ri os, fer ro viá ri os e aqua viá ri-
os“, em subs ti tu i ção ao De pu ta do Ger vá sio Sil va”.

Aten ci o sa men te, – De pu ta do Ino cên cio Oli ve i-
ra, Lí der do PFL.

O SR. PRESIDENTE (Na bor Jú ni or) – Será fe i-
ta a subs ti tu i ção so li ci ta da.

O SR. PRESIDENTE (Na bor Jú ni or) – Pas-
sa-se à lis ta de ora do res.

Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Fran ce li-
no Pe re i ra, pri me i ro ora dor ins cri to.

S. Exª dis põe de vin te mi nu tos para o seu pro -
nun ci a men to.

O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL – MG.
Pro nun cia o se guin te dis cur so.) – Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, afi nal o Povo do Ci ne ma con -
quis tou mais uma gra ta vi tó ria, que era o so nho de
to dos. A Anci ne – Agên cia Na ci o nal do Ci ne ma –,
nas ci da aqui no Se na do, tor nou-se uma re a li da de
de fi ni ti va. Falo da san ção, nes ta úl ti ma se gun da-fe i-
ra, da Lei nº 10.454, que tra ta da re gu la ção do mer -

ca do au di o vi su al, com o ob je ti vo de fo men tar a pro-
du ção ci ne ma to grá fi ca na ci o nal.

A san ção ocor reu no Pa lá cio da Alvo ra da, e
quan do o pro je to se trans for mou na nova nor ma, o
Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so pro fe riu,
des de logo, três pe que nas pa la vras, mas que di zem
mu i to: “Pron to, ago ra é lei”.

Des de logo, con gra tu lo-me com este nos so
Povo do Ci ne ma e faço ques tão de acres cen tar al gu-
mas pou cas pa la vras ao que dis se o Pre si den te: ago -
ra, nada mais fal ta.

A nova lei era o que fal ta va. Esta mos pron tos
para ini ci ar nova jor na da em con di ções mais pro pí ci-
as ao de sen vol vi men to de um dos mais im por tan tes
se to res da era mo der na: o ci ne ma, uma das áre as
que mais in flui para as se gu rar e di fun dir os fun da-
men tos da iden ti da de cul tu ral de um país.

Digo isso com ale gria por que pas sa mos a ter
uma le gis la ção mo der na, que abre pers pec ti vas re a is
para con so li dar um se tor não ape nas im por tan te
como fa tor de cul tu ra, mas tam bém como for ça eco -
nô mi ca. Não é à toa que os Esta dos Uni dos, em suas
pri o ri da des go ver na men ta is, si tu am a ci ne ma to gra fia
como seg men to es tra té gi co.

A agên cia de fo men to que aca ba mos de ver
ins cri ta como ins tru men to de con so li da ção des sa
área che ga na hora cer ta; vem su prir gra ve la cu na
no pa no ra ma da cul tu ra pá tria. Faz pou co mais de
dois anos des de quan do lan ça mos a idéia, di an te da 
fal ta de um ins tru men to re gu la dor das ati vi da des do
mer ca do au di o vi su al. O Povo do Ci ne ma an si a va ar -
den te men te por um ins tru men to le gal como o que
al can ça mos, algo que pu des se ba li zar e fo men tar o
ci ne ma na ci o nal.

Foi uma ár dua jor na da, des de os pri me i ros en -
con tros com pes so as do se tor. Árdua, mas dig ni fi-
can te. Gos to de ino var, de ex pe ri men tar. Tra go co mi-
go, ano tadas, as pa la vras de Gil ber to Frey re, con ti-
das no seu li vro “Tem po Mor to e Ou tros Tem pos”, de 
1926 “”...nun ca (...) ple na men te ma du ro, nem nas
idéi as nem no es ti lo, mas sem pre ver de, in com ple to!
De ime di a to, per ce be mos a es pon tâ nea e con vin-
cen te aco lhi da à idéia pri me i ra. Daí para o des fe cho,
com o nas ci men to da Anci ne, o que vi mos fo ram
ma ni fes ta ções adul tas, sé ri as e até cer to pon to co-
mo ve do ras.

Afi nal, es ta va em jogo a pró pria so bre vi vên cia
do ci ne ma bra si le i ro, en tão em sé ria cri se pela fal ta
de re cur sos, de es tí mu los e ante a imi nên cia de não
lo grar al can çar nem mes mo o pró prio e pro mis sor
mer ca do lo cal para a exi bi ção de nos sos fil mes.
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A Lei nº 10.454 re pre sen ta a ex pres são do con -
sen so al can ça do de po is de in ten sas ne go ci a ções,
con du zi das pelo di ri gen te da Anci ne com to dos os in -
te res sa dos do im por tan te tema de que tra ta. Diga-se
de pas sa gem que não foi um tra ba lho fá cil. De sen vol-
veu-se em uma fase que pa re cia ser de tur bu lên cia,
pelo que pe dia, so bre tu do, a aber tu ra de diá lo go en -
tre as par tes.

Esses en ten di men tos, con du zi dos com a ha bi li-
da de de am bos os la dos, aca ba ram de sa ti van do o es -
to pim que se pres sen tia di an te da re sis tên cia de al -
guns es tú di os es tran ge i ros.

Os obs tá cu los fo ram su pera dos e já ago ra, com 
o fun ci o na men to re gu lar da agên cia, se ain da per -
sis tem al gu mas ares tas a apa rar, ca mi nha mos para
um am plo de sar ma men to em que to dos se rão be ne-
fi ci a dos.

Se gun do es ti ma ti vas da re cém-cri a da Agên cia
Na ci o nal de Ci ne ma – Anci ne, a ar re ca da ção por in -
ter mé dio da Con de ci ne – Con tri bu i ção para o De sen-
vol vi men to do Ci ne ma – de ve rá che gar de pron to a
algo em tor no de R$40 mi lhões, acres ci dos de mais
R$20 mi lhões a se rem in ves ti dos pe los ca na is de TV
a cabo, como igual men te pre vê a lei que aca ba de ser
san ci o na da.

O seu Di re tor-Pre si den te, o ci ne as ta Gus ta vo
Dahl, está se gu ro de que a Anci ne vai con so li dar as
for mas de fi nan ci a men to por in cen ti vo fis cal, am pli an-
do, tam bém, a pos si bi li da de de in cre men tar a pro du-
ção de fil mes, do cu men tá ri os e cur tas-me tra gens no
Bra sil. Esse sem pre foi o nos so co mum ob je ti vo, des -
de quan do fi ze mos eco ar, nes te Se na do, a idéia de
im pul si o nar o nos so ci ne ma.

A cri a ção des sa Agên cia teve, as sim, as suas
pri me i ras e mais au tên ti cas ra í zes no âm bi to da Co -
mis são Espe ci al do Ci ne ma Bra si le i ro, cri a da a nos so
re que ri men to. Ini ci al men te, era uma co mis são tem po-
rá ria. A se guir, trans for mou-se em co mis são per ma-
nen te, como um ca nal sig ni fi ca ti vo da Co mis são de
Edu ca ção e Cul tu ra.

Po de mos pro cla mar que, na his tó ria da cul tu ra
bra si le i ra, nun ca o ci ne ma e o au di o vi su al es ti ve ram
tão pró xi mos do Po der Le gis la ti vo como na atu al fase. 
Essa im por tan te ini ci a ti va do Se na do pode ser di men-
si o na da pela for ma com que a ela vi e ram a ade rir, ao
lado dos Par la men ta res, Se na do res e De pu ta dos, o
Pa lá cio do Pla nal to, por tan to, o Exe cu ti vo, e os ci ne-
as tas, di ri gen tes, dis tri bu i do res e exi bi do res de todo o 
País.

Com essa for te ade são, a idéia teve se gui men to
e des se es for ço co mum re sul tou, fi nal men te, a lei que 

o Pre si den te da Re pú bli ca san ci o nou esta se ma na,
na pre sen ça de ex pres sões ar tís ti cas do País.

Re gis tro, a pro pó si to, o gran de em pe nho do Mi -
nis tro da Cul tu ra, Sr. Fran cis co Wef fort, que es te ve
pre sen te a al gu mas das nos sas au diên ci as pú bli cas,
com a par ti ci pa ção de ci ne as tas, dis tri bu i do res e exi -
bi do res. Ao seu lado, ao nos so lado, de bra ços da dos,
José Álva ro Mo i sés, Se cre tá rio de Au di o vi su al do Mi -
nis té rio da Cul tu ra.

A sua con tri bu i ção, ao lon go des se de ba te, foi
es cla re ce do ra e de i xou evi den te, des de logo, o pro-
pó si to de seu Mi nis té rio para que, afi nal, pu dés se mos
che gar a um des fe cho fe liz.

Qu e ro tam bém lem brar aqui a de di ca ção do Mi -
nis tro Pe dro Pa ren te, que, no Pa lá cio do Pla nal to,
con du ziu os tra ba lhos fi na is do gru po exe cu ti vo, cons -
ti tu í do na Pre si dên cia da Re pú bli ca, para aná li se da
si tu a ção da ci ne ma to gra fia na ci o nal e ela bo ra ção fi -
nal do tex to do pro je to da me di da pro vi só ria.

Ao lado de Gus ta vo Dahl e de ou tros ci ne as tas e 
es tu di o sos do as sun to, que ali fo ram le var sua con tri-
bu i ção, o Mi nis tro Pa ren te foi in can sá vel nes se tra ba-
lho, lo gran do, em tem po re la ti va men te cur to, con clu ir
pelo tex to da nova le gis la ção.

À so le ni da de de san ção des sa nor ma, no Pa lá-
cio da Alvo ra da, es ti ve ram pre sen tes en tre ou tros: os
di re to res Nel son Pe re i ra dos San tos, Car la Ca mu rat ti,
Luiz Car los Bar re to, Da ni el Fi lho, Caca Di e gues, Ze li-
to Vi a na, Ana Ca ro li na, Fá bio Bar re to e Pa u la La vig-
ne. Tam bém com pa re ce ram os ato res Beth Fa ria, Thi -
a go La cer da, Ale xan dre Bor ges e Jú lia Lem mertz, o
exi bi dor Luiz Se ve ri a no Ri be i ro, o dis tri bu i dor Ro dri go
Sa tur ni no Bra ga, além do Mi nis tro Pe dro Pa ren te, da
Casa Ci vil, o Pre si den te da Anci ne, Gus ta vo Dahl, e
os de ma is di re to res da nova agên cia: João Sil ve i ra,
Au gus to Seva e Lia Go men so ro.

Des de logo que ro fa zer um re gis tro de sa tis fa-
ção. O di re tor João Sil ve i ra, in di ca do por nós e sa ba ti-
na do no Se na do da Re pú bli ca, foi no me a do pelo Pre -
si den te da Re pú bli ca para um man da to de qua tro
anos. Ele será o meu au xi li ar, o meu as ses sor prin ci-
pal nes sa ta re fa e tra ta rá ex clu si va men te dos ci ne-
mas na ci o nal e in ter na ci o nal.

Srªs e Srs. Se na do res, a Lei da Anci ne, que in te-
gra este dis cur so como ane xo, tra ça re gras mais atu a-
is para a co bran ça da taxa de con tri bu i ção para o de -
sen vol vi men to do ci ne ma. Essa taxa, ne ces sá ria e
jus ta, al can ça tam bém as te le vi sões por as si na tu ra,
para o que a nova lei es ta be le ce dis tin ção en tre pro -
gra ma do ras na ci o na is e es tran ge i ros, cri an do me ca-
nis mos de con tri bu i ção dis tin tos para cada tipo.
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Para as pro gra ma do res na ci o na is, o pa ga men to
será por tí tu lo de obra ve i cu la da. Para as es tran ge i-
ras, cri ou-se a op ção da apli ca ção de 3% do va lor da
re mes sa em obras au di o vi su a is de pro du ção na ci o nal
in de pen den te, ao in vés do pa ga men to so bre a re mes-
sa de lu cros.

Para a pu bli ci da de, a lei dis tin gue as obras bra -
si le i ras das es tran ge i ras e dis cri mi na os vá ri os seg-
men tos de sua ve i cu la ção – TV aber ta, TV paga, sa -
las de ci ne ma e ou tros -, adap tan do os va lo res às res -
pec ti vas si tu a ções.

Após a san ção, o Pre si den te Fer nan do Hen ri-
que Car do so lem brou que o Go ver no, de 1995 até
ago ra, des ti nou para o ci ne ma cer ca de R$500 mi -
lhões. Gra ças ao con tí nuo de sen vol vi men to de nos so
ci ne ma, o pú bli co que acor reu às sa las de exi bi ção
au men tou de 1,5 mi lhão para 7 mi lhões de pes so as
ao ano.

Mais do que isso, o Pre si den te as si na lou uma
po si ção que vai além dos quan ti ta ti vos eco nô mi cos:
“Embo ra o ci ne ma te nha peso enor me na eco no mia
que se glo ba li za, essa glo ba li za ção não pode de i xar à 
mar gem os in te res ses na ci o na is e a pre ser va ção da
iden ti da de cul tu ral do Bra sil”.

Con du zi-me por li nha se me lhan te quan do me
dis pus ao de sa fio de abrir cla re i ras efe ti vas para o de -
sen vol vi men to do nos so ci ne ma. Essa é uma pos tu ra
da qual não abro mão, pela con vic ção de que o ci ne-
ma e o au di o vi su al exer cem im por tân cia es tra té gi ca
na afir ma ção da iden ti da de cul tu ral do Bra sil.

O Se na do da Re pú bli ca, de onde par tiu o ges to
ini ci al em prol do se tor, ain da tem mu i to a re a li zar, ao
lado do Exe cu ti vo e em con so nân cia com o povo do
ci ne ma.

Há es pa ços no vos para re gu la men tar, como os
que, dia a dia, são aber tos pe las no vas mí di as, que já
não nos sur pre en dem. Por exem plo, não po de mos
per der de vis ta o tão fa la do en tro sa men to da nos sa
im por tan te TV aber ta com o ci ne ma na ci o nal. Esse é
um ca sa men to que ain da está para ser pro mo vi do por 
meio de no vos pro je tos de lei, e não deve de mo rar.

No ce ná rio do ci ne ma e do au di o vi su al, o mo -
men to nun ca foi tão rico de pos si bi li da des e de de sa fi-
os. Esta mos tes te mu nhan do o avan ço da tec no lo gia a 
pas sos lar gos. Ain da re cen te men te, ti ve mos a ina u-
gu ra ção das pri me i ras sa las de exi bi ção do ci ne ma
di gi tal em São Pa u lo.

Os di ri gen tes da Anci ne, com os qua is per ma-
ne ce mos em con ta to per ma nen te, pre pa ra ram-se
tam bém para a em pre i ta da de re gu la men ta ção dos
fun dos pri va dos de in ves ti men to em ci ne ma, os cha -

ma dos Fun ci nes. Isso de ve rá ser fe i to em con jun to
com a Co mis são de Va lo res Mo bi liá ri os – CVM e com
agen tes do mer ca do in te res sa dos nes ses in ves ti-
men tos. E sem pre ao lado do Con gres so Na ci o nal
para o ne ces sá rio apor te le gal.

Devo men ci o nar ain da, nes ta opor tu ni da de, o
em pe nho que se ha ve rá de fa zer para que tam bém as 
po pu la ções mais po bres te nham aces so às sa las de
ci ne ma, que de i xam os an ti gos pré di os de rua para o
eli tis mo dos shop pings cen ters . Qu a se to dos os ci -
ne mas es tão si tu a dos nos onde o po bre não pe ne tra
por que não tem car ro para até lá se des lo car, não tem 
ves ti men ta ade qua da e não pode pa gar o pre ço do in -
gres so. Como con se qüên cia, as sa las de ci ne ma de
rua pra ti ca men te de sa pa re ce ram.

Hoje, ape nas 8% dos la res bra si le i ros dis põem
de TV paga, atin gin do, por tan to, uma eli te. As clas ses
C, D e E, ou seja, a ma i o ria da po pu la ção bra si le i ra,
cons ti tu em, por en quan to, ape nas um mer ca do em
po ten ci al a es pe ra de ser con quis ta do.

No si lên cio des ta Casa nes ta sex ta-fe i ra, há um
im pe ra ti vo de que esta ins ti tu i ção e a so ci e da de bra -
si le i ra co me mo rem a cri a ção da Anci ne. A cri a ção da
Sub co mis são de Ci ne ma, no âm bi to da Co mis são de
Edu ca ção, per mi tiu a re a li za ção de um de ba te na ci o-
nal com am pla di vul ga ção. Re a li za mos mais de trin ta
au diên ci as pú bli cas. Nun ca ima gi ná va mos que a
idéia se fru ti fi ca ria e que o Pre si den te da Re pú bli ca,
com o au xí lio dos seus mi nis té ri os e da in te li gên cia,
da cren ça e da con fi an ça dos Par la men ta res bra si le i-
ros, cri as se a Agên cia Na ci o nal de Ci ne ma. Com ela,
po de re mos ter em bre ve um novo ci ne ma novo no
Bra sil.

Esta é, por tan to, uma hora de con gra tu la ções.
Cri a mos uma sub co mis são que per mi tiu a iden ti fi ca-
ção da so ci e da de bra si le i ra com o Con gres so Na ci o-
nal, pa tro ci na dor vi to ri o so da Agên cia Na ci o nal de Ci -
ne ma.

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

O SR. FRANCELINO PEREIRA  (PFL – MG) –
Com pra zer, con ce do um apar te ao ga ú cho e meu
ami go Se na dor Pe dro Si mon.

O  Sr. Pe dro Si mon (PMDB – RS) – Tem ra zão
V. Exª em fa zer essa ma ni fes ta ção de re go zi jo pela
apro va ção da lei re fe ren te ao nos so ci ne ma. Não há
dú vi da de que essa é uma me di da go ver na men tal
que me re ce ser elo gi a da; é uma me di da do Con gres-
so Na ci o nal, da Co mis são que V. Exª pre si diu, que
me re ce ser elo gi a da. O ci ne ma bra si le i ro já teve uma
gran de pro je ção na ci o nal e in ter na ci o nal, mas aos
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pou cos foi de sa pa re cen do. E isso ocor reu não ape-
nas com o ci ne ma bra si le i ro, mas com o ci ne ma no
mun do in te i ro, ex ce to o ame ri ca no. Quem di ria que a
Fran ça, que teve uma in dús tria ci ne ma to grá fi ca de
pri me i ra gran de za e cul tu ral men te ex cep ci o nal, te ria
que apre sen tar uma lei, como a fe i ta no Bra sil, me di-
an te a qual os ci ne mas são, em um de ter mi na do nú -
me ro de dias, obri ga dos a exi bir fil mes fran ce ses, por -
que os ame ri ca nos es ta vam to man do con ta do mer -
ca do? O mes mo acon te ceu com o ci ne ma na Ingla ter-
ra, que, du ran te mu i to tem po, foi su pe ri or ao ame ri ca-
no, e hoje está numa po si ção ter ciá ria. Até a Itá lia,
que vi veu uma épo ca glo ri o sa, de gran des fil mes que
com pe ti am com os ame ri ca nos caiu em de ca dên cia.
Hoje, na Itá lia e na Fran ça, dis cu tem-se me di das que
tor nem obri ga tó ria a trans mis são de fil mes na ci o na is
na te le vi são e nos ci ne mas lo ca is, de vi do à con cor-
rên cia dos Esta dos Uni dos. O Bra sil so freu isso, mas
so freu, prin ci pal men te, o des ca so das au to ri da des.
Assis ti mos, no Bra sil, a uma cena in te res san te: a te le-
vi são e suas no ve las al can ça ram pres tí gio. As no ve-
las da te le vi são têm pa drão in ter na ci o nal e são exi bi-
das em vá ri os pa í ses do mun do com gran de su ces so.
Se as ana li sar mos, in de pen den te men te de gos tar-
mos ou não de las, ve mos, mu i tas ve zes, in ter pre ta-
ções de alto ga ba ri to e ca pa ci da de. São ver da de i ros
fil mes de lon ga-me tra gem. Nas no ve las de te le vi são,
fo ram tra ba lhar gran des ar tis tas, como Pa u lo Au tran e 
ou tros, para se rem co nhe ci dos. Anos atrás, di zia Pa u-
lo Au tran, que, em 40 anos ou mais de ar tis ta de te a-
tro, nun ca ti nha ga nha do a pro je ção que ga nhou com
uma no ve la de te le vi são. Com 40 anos de te a tro, ele
an da va pe las ruas nor mal men te, e, com uma no ve la
de te le vi são, ele não po dia ca mi nhar por que to dos
que ri am abra çá-lo. Não se tra ta de con cor rên cia da
te le vi são por que esse é o tra ba lho dela. Há um des ca-
so ao ci ne ma na ci o nal e uma con cor rên cia bru tal com 
o ci ne ma ame ri ca no, que não só pro duz fil mes, mas
con tro la sua exi bi ção. Te mos de ven der a uma em pre-
sa ame ri ca na e é ela que vai pro je tar o fil me nos pa í-
ses que que rem. Isso de ter mi nou a de ca dên cia bru tal
do ci ne ma bra si le i ro. Mas ele vem se le van tan do. Jus -
ti ça seja fe i ta, o Go ver no co me çou a pro te ger e es ti-
mu lar o ci ne ma bra si le i ro, que está re vo lu ci o na do. O
tra ba lho da Co mis são a que V. Exª se re fe re tem uma
im por tân cia tre men da, por que é re al men te fato novo
a cri a ção da Agên cia Na ci o nal do Ci ne ma, a pre sen-
ça do Go ver no e – cá en tre nós, com to das as le tras –
a ver ba ofe re ci da pelo Go ver no para au xi li ar o de sen-
vol vi men to do ci ne ma. O Bra sil ain da não tem uma in -
dús tria ci ne ma to grá fi ca que in te res se a um em pre sá-
rio ou a um ban co. Ain da não há res pos ta fi nan ce i ra

ime di a ta para que se in vis ta di nhe i ro gros so e fica-se
com a in ter ro ga ção do que vai acon te cer. Por isso, o
Go ver no, ab so lu ta men te cor re to, in ves te, como o faz
com o te a tro e a te le vi são, para que avan ce mos na in -
dús tria ci ne ma to grá fi ca. Esta mos sa in do na fren te de
ou tros pa í ses, dan do pro te ção à pro du ção ci ne ma to-
grá fi ca na ci o nal. Te mos con di ções de fa zer o ci ne ma
ex plo dir, de sen vol ver, avan çar e ser ma té ria de ex por-
ta ção para ou tros pa í ses do mun do pela sua ca pa ci-
da de e qua li da de. Esse foi re al men te um êxi to mu i to
gran de. Eu ha via cri a do uma sub co mis são, na Co mis-
são de Edu ca ção, para tra tar ba si ca men te da te le vi-
são bra si le i ra. V. Exª sabe que hou ve um lon go de ba te
e uma di fí cil dis cus são so bre o tema, por que os pro -
pri e tá ri os de te le vi são não fa zem mu i ta ques tão de
ver o Con gres so Na ci o nal in ter vin do em suas ques -
tões in ter nas. Algu mas vi tó ri as fo ram al can ça das,
como o bipe que con tro la rá os ho rá ri os da pro gra ma-
ção. Há pou co, vo ta mos uma lei que es ta be le ce ho rá-
ri os. Mas de lá veio o avan ço da cri a ção da Sub co mis-
são do Ci ne ma. Se quan to à te le vi são ain da não con -
se gui mos fa zer um tra ba lho re al men te apre ciá vel,
quan to ao ci ne ma, fe li ci to V. Exª por que o êxi to foi to -
tal e com ple to. Como bem diz V. Exª, te mos de co me-
çar. Aí es tão a lei, a re gra, a en ti da de e o di re tor in di-
ca do por V. Exª com toda com pe tên cia. Va mos ini ci ar
um gran de pe río do no ci ne ma bra si le i ro, um pe río do
de gran de  im por tân cia e  sig ni fi ca do.  Diz mu i to bem
V. Exª que a pre o cu pa ção é real, que algo tem de ser
fe i to no sen ti do de que o ci ne ma não fi que so men te
nos shop ping cen ters, como acon te ce hoje. Os ci ne-
mas no Rio Gran de do Sul e, aliás, no Bra sil in te i ro es -
ta vam de sa pa re cen do. To dos os tra di ci o na is ci ne mas
de Por to Ale gre não exis tem mais, de sa pa re ce ram to -
dos. E hou ve uma épo ca em que Por to Ale gre fi cou
pra ti ca men te sem uma sala de ci ne ma. Aí vi e ram os
shop pings, que têm três, qua tro, cin co ou seis sa las
de es pe tá cu los. É fá cil com pre en der a ra zão da sua
vi tó ria e do fra cas so do ci ne ma. O ci ne ma en fren tou
uma épo ca di fí cil com a con cor rên cia das no ve las da
te le vi são. O en de u sa men to do shop ping é uma co i sa
fan tás ti ca. Eu acho que em ne nhum país do mun do a
pre sen ça do shop ping é tão for te como aqui. Nele, o
ci da dão pode com prar, jan tar, fa zer isso ou aqui lo e ir
ao ci ne ma. E isso é uma co i sa in te res san te, por que
eles não têm ca sas de es pe tá cu los de mil a dois mil
lu ga res. São se ten ta, oi ten ta, du zen tos, tre zen tos lu -
ga res em cin co, seis sa las com uma bi lhe te ria, uma
en tra da. Quer di zer, em ses sões con tí nu as, o ba ra te-
a men to é im pres si o nan te. Por tan to, cho ca pela com -
pe tên cia. A pes soa que já es ta ci o nou na ga ra gem do
shop ping, su biu para fa zer uma com pra, le vou a cri -
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an ça e de i xou-a nos atra ti vos in fan tis, brin can do com
a babá, con se qüen te men te, vai ao ci ne ma. Não so -
mos con trá ri os a essa si tu a ção, mas V. Exª tem ra zão
em se pre o cu par, por que há mu i ta gen te que não tem
fá cil aces so ao shop ping. Em al gu mas ci da des, ele
fica dis tan te, mais afas ta do do cen tro da ci da de, e o
aces so é mais fá cil para quem tem car ro. Aque las que 
não pos su em car ro não vão ao shop ping, por que
não têm di nhe i ro para fa zer com pra. Iri am ape nas ao
ci ne ma; en tre tan to, como o ci ne ma é mais caro e a
pes soa está dis pli cen te men te ves ti da, sen te-se mal
em ir lá. Por tan to, é im por tan te uma aná li se nes se
sen ti do, por que cre io que, na me di da em que os fil -
mes na ci o na is fo rem in cre men ta dos, algo po de rá mu -
dar.Já hou ve até quem dis ses se que de ve ría mos res -
pon der aos ame ri ca nos, que cri a ram di fi cul da des
para a im por ta ção do nos so aço, li mi tan do a en tra da
de seus fil mes aqui no Bra sil, por que, na ver da de, em
ter mos de ci ne ma, o Bra sil é uma co lô nia ame ri ca na:
eles fa zem o que que rem e o que não que rem. Mas
en ten do que a me lhor res pos ta é fa zer o que V. Exª
está fa zen do, ou seja, dar mos to das as con di ções
para que o ci ne ma bra si le i ro não só vol te a ser o que
era, mas cres ça mu i to mais, e pos sa fa zer os gran des
fil mes que tan to de se ja mos e es pe ra mos. Até por que
ci ne ma, além de cul tu ra e ori en ta ção, é ci vis mo e pa -
tri o tis mo. Pen so que o ci ne ma pode fa zer fil mes be lís-
si mos so bre os fa tos me mo rá ve is da His tó ria do Bra -
sil e so bre es cri to res na ci o na is, como foi o fil me
Mauá, que, na mi nha opi nião, foi es pe ta cu lar, uma
ver da de i ra aula de cul tu ra. Fi quei emo ci o na do quan -
do as pes so as vi nham co men tar que não sa bi am dis -
so; se era mes mo ver da de aqui lo que o fil me re tra ta-
va. Foi tudo ver da de sim e mu i ta co i sa até nem foi dita. 
Mauá foi uma fi gu ra emo ci o nan te da His tó ria do Bra -
sil, foi uma vida pre gres sa. E se ele ti ves se dado cer -
to, se ele ti ves se tido mais for ça para in flu en ci ar o
Impe ra dor de Qu i o to, o Bra sil se ria di fe ren te. His tó ri as
como essa po dem ser con ta das para ter mos um pou -
co mais de ci vis mo, de res pe i to para com a nos sa
gen te e a nos sa ter ra. Por isso, fe li ci to V. Exª. V. Exª
tem toda a ra zão de fa zer o pro nun ci a men to, de se
sen tir re a li za do, por que, nes te Con gres so, não é fá cil
lan çar mos um dis cur so, uma idéia e vê-la ple na men te
re a li za da. E essa re a li za ção V. Exª está ten do, com a
gran de ên fa se que te re mos no ci ne ma na ci o nal.
Meus cum pri men tos.

O SR. FRANCELINO PEREIRA  (PFL – MG) –
Se na dor Pe dro Si mon, V. Exª é um ali a do nes sa ca u-
sa e nes sa ca mi nha da. V. Exª vem pro vo can do no Se -
na do e na so ci e da de bra si le i ra um de ba te so bre a co -
mu ni ca ção pela te le vi são e o rá dio, for ta le cen do ins -

tru men tos e pro pi ci an do de ba tes em tor no do tema,
aqui nes ta Casa. Qu e ria lem brar-lhe que hoje, mais
do que nun ca, pre ci sa mos re ve lar ao Bra sil que a ins -
ti tu i ção par la men tar, que se pre ten de re pre sen ta ti va
do sen ti men to na ci o nal, pas se a tra tar tam bém de te -
mas apa ren te men te dis tan tes do Con gres so, mas
que efe ti va men te es tão in se ri dos na so ci e da de bra si-
le i ra, em seus an se i os, em suas as pi ra ções e até no
seu co ti di a no vi ven ci al. Não há um só bra si le i ro que
não viva tam bém do en tre te ni men to, es pe ci al men te
com pa re cen do às sa las de ci ne ma, ou as sis tin do a fil -
mes nas te le vi sões. Os jor na is de fim de se ma na, so -
bre tu do de sá ba do e do min go, bem como as re vis tas
e as li vra ri as des ti nam hoje es pa ços sig ni fi ca ti vos
para a ci ne ma to gra fia na ci o nal.

É, por tan to, um tema do povo, um tema po pu lar.
Sabe mu i to bem V. Exª que os Esta dos Uni dos fi ze-
ram da ci ne ma to gra fia um ins tru men to de pros pe ri da-
de e de cres ci men to da pá tria. Qu an do o Pre si den te
Ro o se velt foi con vo ca do para ex pli car à so ci e da de
nor te-ame ri ca na o apo io que es ta va ofe re cen do a
Holl ywo od para in cre men tar a in dús tria ci ne ma to grá-
fi ca, ele res pon deu, com sim pli ci da de e com ex tre ma
vi si bi li da de: “Para onde for o ci ne ma nor te-ame ri ca no
irá tam bém o pro du to nor te-ame ri ca no”.

Pois o Bra sil tem que agir da mes ma for ma. A re -
cep ção que a so ci e da de in ter na ci o nal, que o povo de
di ver sas na ções tem pelo ci ne ma bra si le i ro é re al men-
te ad mi rá vel. Mas as au to ri da des bra si le i ras, as ins ti tu-
i ções bra si le i ras ain da não se con ven ce ram na di men-
são de se já vel que o ci nema faz par te da cul tu ra e a
cul tu ra nos con duz à paz, ao amor e à fra ter ni da de.

Pre ci sa mos, por tan to, vol tar os olhos para a in -
dús tria ci ne ma to grá fi ca no Bra sil, que se in se re na
cul tu ra e, con se qüen te men te, re pre sen ta um ins tru-
men to de paz e de pros pe ri da de para o País.

Mu i to obri ga do.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR FRANCELINO PEREIRA
EM SEU PRONUNCIAMENTO.

(Inse ri do na for ma do art. 210 do Re gi-
men to Inter no.)

ANEXO

LEI Nº 10.454, DE 13 DE MAIO DE 2002.

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 a Me di da Pro vi só ria nº 2.228-1, de 6 de
se tem bro de 2001, e dá ou tras pro vi dên ci as.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço sa ber que o Con -
gres so Na ci o nal de cre ta e eu san ci o no a se guin te Lei:
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Art. 1º Fica re mi da a Con tri bu i ção para o De sen vol vi men to da
Indús tria Ci ne ma to grá fi ca Na ci o nal – 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:

I – nos me ses de ja ne i ro, fe ve re i ro, mar ço, abril e maio de
2002, que te nha como fato ge ra dor a ve i cu la ção, a pro du ção, o li -
cen ci a men to e a dis tri bu i ção de obras ci ne ma to grá fi cas e vi de o fo-
no grá fi cas com fins co mer ci a is, por seg men to de mer ca do a que fo -
rem des ti na das; e

II – nos me ses de ja ne i ro e fe ve re i ro de 2002, que in ci da so -
bre o pa ga men to, o cré di to, o em pre go, a re mes sa ou a en tre ga,
aos pro du to res, dis tri bu i do res ou in ter me diá ri os no ex te ri or, de im -
por tân ci as re la ti vas a ren di men to de cor ren te da ex plo ra ção de
obras ci ne ma to grá fi cas e vi de o fo no grá fi cas ou por sua aqui si ção
ou im por ta ção, a pre ço fixo.

Art. 2º O in ci so V do art. 1º da Me di da Pro vi só ria nº 2.2228-1, 
de 6 de se tem bro de 2001, pas sa a vi go rar com a se guin te re da-
ção:

“Art. 1º ..................................................................
..............................................................................
V – obra ci ne ma to grá fi ca bra si le i ra ou obra vi de-

o fo no grá fi ca bra si le i ra: aque la que aten de a um dos se -
guin tes re qui si tos:

a) ser pro du zi da por em pre sa pro du to ra bra si le i-
ra, ob ser va do o dis pos to no § 1º, re gis tra da na
ANCINE, ser di ri gi da por di re tor bra si le i ro ou es tran ge i-
ro re si den te no País há mais de 3 (três) anos, e uti li zar
para sua pro du ção, no mí ni mo, 2/3 (dois ter ços) de ar -
tis tas e téc ni cos bra si le i ros ou re si den tes no Bra sil há
mais de 5 (cin co) anos;

..............................................................................
c) ser re a li za da, em re gi me de co-pro du ção, por

em pre sa pro du to ra bra si le i ra re gis tra da na ANCINE,
em as so ci a ção com em pre sas de ou tros pa í ses com os 
qua is o Bra sil não man te nha acor do de co-pro du ção,
as se gu ra da a ti tu la ri da de de, no mí ni mo, 40% (qua ren-
ta por cen to) dos di re i tos pa tri mo ni a is da obra à em pre-
sa pro du to ra bra si le i ra e uti li zar para sua pro du ção, no
mí ni mo, 2/3 (dois ter ços) de ar tis tas e téc ni cos bra si le i-
ros ou re si den tes no Bra sil há mais de 3 (três) anos."
(NR)

Art. 3º O art. 1º da Me di da Pro vi só ria nº 2.228-1, de 6 de se -
tem bro de 2001, pas sa a vi go rar acres ci do dos se guin tes in ci sos
XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX e XXI, e dos se guin tes §§
1º, 2º e 3º:

“Art. 1º ..................................................................
..............................................................................
XII – mi nis sé rie: obra do cu men tal, fic ci o nal ou

de ani ma ção pro du zi da em pe lí cu la ou ma triz de cap ta-
ção di gi tal ou em meio mag né ti co com, no mí ni mo, 3
(três) e no má xi mo 26 (vin te e seis) ca pí tu los, com du -
ra ção má xi ma de 1.300 (um mil e tre zen tos) mi nu tos;

XIII – pro gra ma do ra: em pre sa que ofe re ce, de -
sen vol ve ou pro duz con te ú do, na for ma de ca na is ou
de pro gra ma ções iso la das, des ti na do às em pre sas de
ser vi ços de co mu ni ca ção ele trô ni ca de mas sa por as si-
na tu ra ou de qua is quer ou tros ser vi ços de co mu ni ca-
ção, que trans mi tam si na is ele trô ni cos de som e ima-
gem que se jam ge ra dos e trans mi ti dos por sa té li te ou
por qual quer ou tro meio de trans mis são ou ve i cu la ção;

XIV – pro gra ma ção in ter na ci o nal: aque la ge ra-
da, dis po ni bi li za da e trans mi ti da di re ta men te do ex te ri-
or para o Bra sil, por sa té li te ou por qual quer ou tro meio 
de trans mis são ou ve i cu la ção, pe los ca na is, pro gra ma-
do ras ou em pre sas es tran ge i ras, des ti na da às em pre-

sas de ser vi ços de co mu ni ca ção ele trô ni ca de mas sa
por as si na tu ra ou de qua is quer ou tros ser vi ços de co -
mu ni ca ção que trans mi tam si na is ele trô ni cos de som e
ima gem;

XV – pro gra ma ção na ci o nal: aque la ge ra da e
dis po ni bi li za da, no ter ri tó rio bra si le i ro, pe los ca na is ou
pro gra ma do ras, in clu in do obras au di o vi su a is bra si le i ras
ou es tran ge i ras, des ti na da às em pre sas de ser vi ços de 
co mu ni ca ção ele trô ni ca de mas sa por as si na tu ra ou de 
qua is quer ou tros ser vi ços de co mu ni ca ção que trans-
mi tam si na is ele trô ni cos de som e ima gem, que seja
ge ra da e trans mi ti da di re ta men te no Bra sil por em pre-
sas se di a das no Bra sil, por sa té li te ou por qual quer ou -
tro meio de trans mis são ou ve i cu la ção;

XVI – obra ci ne ma to grá fi ca ou vi de o fo no grá fi ca
pu bli ci tá ria: aque la cuja ma triz ori gi nal de cap ta ção é
uma pe lí cu la com emul são fo tos sen sí vel ou ma triz de
cap ta ção di gi tal, cuja des ti na ção é a pu bli ci da de e pro -
pa gan da, ex po si ção ou ofer ta de pro du tos, ser vi ços,
em pre sas, ins ti tu i ções pú bli cas ou pri va das, par ti dos
po lí ti cos, as so ci a ções, ad mi nis tra ção pú bli ca, as sim
como de bens ma te ri a is e ima te ri a is de qual quer na tu-
re za;

XVII – obra ci ne ma to grá fi ca ou vi de o fo no grá fi ca
pu bli ci tá ria bra si le i ra: aque la que seja pro du zi da por
em pre sa pro du to ra bra si le i ra re gis tra da na ANCINE,
ob ser va do o dis pos to no § 1o, re a li za da por di re tor bra -
si le i ro ou es tran ge i ro re si den te no País há mais de 3
(três) anos, e que uti li ze para sua pro du ção, no mí ni-
mo, 2/3 (dois ter ços) de ar tis tas e téc ni cos bra si le i ros
ou re si den tes no Bra sil há mais de 5 (cin co) anos;

XVIII – obra ci ne ma to grá fi ca ou vi de o fo no grá fi ca
pu bli ci tá ria bra si le i ra fil ma da no ex te ri or: aque la, re a li-
za da no ex te ri or, pro du zi da por em pre sa pro du to ra bra -
si le i ra re gis tra da na ANCINE, ob ser va do o dis pos to no
§ 1o, re a li za da por di re tor bra si le i ro ou es tran ge i ro re si-
den te no Bra sil há mais de 3 (três) anos, e que uti li ze
para sua pro du ção, no mí ni mo, 1/3 (um ter ço) de ar tis-
tas e téc ni cos bra si le i ros ou re si den tes no Bra sil há
mais de 5 (cin co) anos;

XIX – obra ci ne ma to grá fi ca ou vi de o fo no grá fi ca
pu bli ci tá ria es tran ge i ra adap ta da: aque la que não aten -
de o dis pos to nos in ci sos XVII e XVIII, adap ta da ao idi -
o ma por tu guês ou às con di ções e ne ces si da des co-
mer ci a is ou téc ni cas de exi bi ção e ve i cu la ção no Bra sil;

XX – obra ci ne ma to grá fi ca ou vi de o fo no grá fi ca
pu bli ci tá ria bra si le i ra de pe que na ve i cu la ção: aque la
que seja pro du zi da por em pre sa pro du to ra bra si le i ra re -
gis tra da na ANCINE, ob ser va do o dis pos to no § 1º, re -
a li za da por di re tor bra si le i ro ou es tran ge i ro re si den te
no País há mais de 3 (três) anos, e que uti li ze para sua 
pro du ção, no mí ni mo, 2/3 (dois ter ços) de ar tis tas e
téc ni cos bra si le i ros ou re si den tes no Bra sil há mais de
3 (três) anos e cuja ve i cu la ção es te ja res tri ta a Mu ni cí-
pi os que to ta li zem um nú me ro má xi mo de ha bi tan tes a
ser de fi ni do em re gu la men to;

XXI – cla que te de iden ti fi ca ção: ima gem fixa ou
em mo vi men to in se ri da no iní cio da obra ci ne ma to grá fi-
ca ou vi de o fo no grá fi ca con ten do as in for ma ções ne-
ces sá ri as à sua iden ti fi ca ção, de acor do com o es ta be-
le ci do em re gu la men to.

§ 1º Para os fins do in ci so V des te ar ti go, en ten-
de-se por em pre sa bra si le i ra aque la cons ti tu í da sob as
leis bra si le i ras, com sede e ad mi nis tra ção no País, cuja 
ma i o ria do ca pi tal to tal e vo tan te seja de ti tu la ri da de di -
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re ta ou in di re ta, de bra si le i ros na tos ou na tu ra li za dos
há mais de 10 (dez) anos, os qua is de vem exer cer de
fato e de di re i to o po der de ci só rio da em pre sa.

§ 2º Para os fins do dis pos to nos in ci sos XVII,
XVIII e XX des te ar ti go, en ten de-se por em pre sa bra si-
le i ra aque la cons ti tu í da sob as leis bra si le i ras, com
sede e ad mi nis tra ção no País, cuja ma i o ria do ca pi tal
seja de ti tu la ri da de di re ta ou in di re ta de bra si le i ros na -
tos ou na tu ra li za dos há mais de 5 (cin co) anos, os qua -
is de vem exer cer de fato e de di re i to o po der de ci só rio
da em pre sa.

§ 3º Con si de ra-se ver são de obra pu bli ci tá ria ci -
ne ma to grá fi ca ou vi de o fo no grá fi ca, a edi ção am pli a da
ou re du zi da em seu tem po de du ra ção, re a li za da a par -
tir do con te ú do ori gi nal de uma mes ma obra ci ne ma to-
grá fi ca ou vi de o fo no grá fi ca pu bli ci tá ria, e re a li za da sob
o mes mo con tra to de pro du ção." (NR)

Art. 4º O in ci so III do art. 2º da Me di da Pro vi só ria nº 2.228-1, 
de 6 de se tem bro de 2001, pas sa a vi go rar com a se guin te re da-
ção:

“Art. 2º ..................................................................
..............................................................................
III – pro gra ma ção e dis tri bu i ção de obras au di o-

vi su a is de qual quer ori gem nos me i os ele trô ni cos de
co mu ni ca ção de mas sa sob obri ga tó ria e ex clu si va res -
pon sa bi li da de, in clu si ve edi to ri al, de em pre sas bra si le i-
ras, qua li fi ca das na for ma do § 1º do art. 1º da Me di da
Pro vi só ria nº 2.228-1, de 6 de se tem bro de 2001, com
a re da ção dada por esta Lei.

...................................................................." (NR)

Art. 5º O art. 21 da Me di da Pro vi só ria nº 2.228-1, de 6 de se -
tem bro de 2001, pas sa a vi go rar acres ci do do se guin te pa rá gra fo
úni co:

“Art. 21 .................................................................
Pa rá gra fo úni co. No caso de obras ci ne ma to grá-

fi cas e vi de o fo no grá fi cas pu bli ci tá ri as, a mar ca in de lé-
vel e ir re mo ví vel de que tra ta o ca put e nas fi na li da des
ali pre vis tas de ve rá cons tar na cla que te de iden ti fi ca-
ção." (NR)

Art. 6º O art. 28 da Me di da Pro vi só ria nº 2.228-1, de 6 de se -
tem bro de 2001, pas sa a vi go rar com a se guin te re da ção:

“Art. 28. Toda obra ci ne ma to grá fi ca e vi de o fo no-
grá fi ca bra si le i ra de ve rá, an tes de sua exi bi ção ou co -
mer ci a li za ção, re que rer à ANCINE o re gis tro do tí tu lo e
o Cer ti fi ca do de Pro du to Bra si le i ro – CPB.

§ 1º No caso de obra ci ne ma to grá fi ca ou obra vi -
de o fo no grá fi ca pu bli ci tá ria bra si le i ra, após a so li ci ta ção
do re gis tro do tí tu lo, a mes ma po de rá ser exi bi da ou
co mer ci a li za da, de ven do ser re ti ra da de exi bi ção ou
ser sus pen sa sua co mer ci a li za ção, caso seja cons ta ta-
do o não pa ga men to da CONDECINE ou o for ne ci men-
to de in for ma ções in cor re tas.

§ 2º As ver sões, as adap ta ções, as vi nhe tas e
as cha ma das re a li za das a par tir da obra ci ne ma to grá fi-
ca e vi de o fo no grá fi ca pu bli ci tá ria ori gi nal de vem ser
con si de ra das, jun ta men te com esta, um só tí tu lo, para
efe i to do pa ga men to da CONDECINE." (NR)

Art. 7º O pa rá gra fo úni co do art. 24, o art. 25 acres ci do do se-
guin te pa rá gra fo úni co, e os arts. 29 e 31, to dos da Me di da Pro vi só-
ria nº 2.228-1, de 6 de se tem bro de 2001, pas sam a vi go rar com a
se guin te re da ção:

“Art. 24. .................................................................

Pa rá gra fo úni co. As obras ci ne ma to grá fi cas e vi -
de o fo no grá fi cas es tran ge i ras es tão dis pen sa das de co -
pi a gem obri ga tó ria no País até o li mi te de 6 (seis) có pi-
as, bem como seu ma te ri al de pro mo ção e di vul ga ção
nos li mi tes es ta be le ci dos em re gu la men to." (NR)

“Art. 25. Toda e qual quer obra ci ne ma to grá fi ca
ou vi de o fo no grá fi ca pu bli ci tá ria es tran ge i ra só po de rá
ser ve i cu la da ou trans mi ti da no País, em qual quer seg -
men to de mer ca do, após pa ga men to da Con tri bu i ção
para o De sen vol vi men to da Indús tria Ci ne ma to grá fi ca
Na ci o nal – CONDECINE, de que tra ta o art. 32.

Pa rá gra fo úni co. A adap ta ção de obra ci ne ma to-
grá fi ca ou vi de o fo no grá fi ca pu bli ci tá ria de ve rá ser re a li-
za da por em pre sa pro du to ra bra si le i ra re gis tra da na
ANCINE, de acor do com o re gu la men to." (NR)

Art. 29. A con tra ta ção de di re i tos de ex plo ra ção
co mer ci al, de li cen ci a men to, pro du ção, co-pro du ção,
exi bi ção, dis tri bu i ção, co mer ci a li za ção, im por ta ção e
ex por ta ção de obras ci ne ma to grá fi cas e vi de o fo no grá fi-
cas em qual quer su por te ou ve í cu lo no mer ca do bra si-
le i ro, de ve rá ser in for ma da à ANCINE, pre vi a men te à
co mer ci a li za ção, exi bi ção ou ve i cu la ção da obra, com a 
com pro va ção do pa ga men to da CONDECINE para o
seg men to de mer ca do em que a obra ve nha a ser ex -
plo ra da co mer ci al men te.

Pa rá gra fo úni co. No caso de obra ci ne ma to grá fi-
ca ou vi de o fo no grá fi ca pu bli ci tá ria, de ve rá ser en vi a do
à ANCINE, o re su mo do con tra to fir ma do en tre as par -
tes, con for me mo de lo a ser es ta be le ci do em re gu la-
men to." (NR)

 Art. 31. A con tra ta ção de pro gra ma ção ou de
ca na is de pro gra ma ção in ter na ci o nal, pe las em pre sas
pres ta do ras de ser vi ços de co mu ni ca ção ele trô ni ca de
mas sa por as si na tu ra ou de qua is quer ou tros ser vi ços
de co mu ni ca ção que trans mi tam si na is ele trô ni cos de
som e ima gem, de ve rá ser sem pre re a li za da atra vés de 
em pre sa bra si le i ra qua li fi ca da na for ma do § 1o do art.
1o da Me di da Pro vi só ria no 2.228-1, de 6 de se tem bro
de 2001, com a re da ção dada por esta Lei, ain da que o 
pa ga men to dos mon tan tes a esta re fe ren tes seja fe i to
di re ta men te à em pre sa es tran ge i ra pela em pre sa bra si-
le i ra que se res pon sa bi li za rá pelo con te ú do da pro gra-
ma ção con tra ta da, ob ser van do os dis po si ti vos des ta
Me di da Pro vi só ria e da le gis la ção bra si le i ra per ti nen te.

...................................................................." (NR)

Art. 8º O art. 33 da Me di da Pro vi só ria nº 2.228-1, de 6 de se -
tem bro de 2001, pas sa a vi go rar acres ci do do se guin te § 3º:

“Art. 33 .................................................................
..............................................................................
§ 3º A CONDECINE re fe ren te às obras ci ne ma-

to grá fi cas e vi de o fo no grá fi cas pu bli ci tá ri as será de vi da
uma vez a cada 12 (doze) me ses para cada seg men to
de mer ca do em que a obra seja efe ti va men te ve i cu la-
da." (NR)

Art. 9º A ta be la “d” re la ti va ao art. 33, in ci so I, da Me di da Pro-
vi só ria no 2.228-1, de 6 de se tem bro de 2001, cons tan te do Ane xo I 
da que la Me di da Pro vi só ria, pas sa a vi go rar com a re da ção cons -
tan te do Ane xo I des ta Lei.

Art. 10. O Ane xo I da Me di da Pro vi só ria no 2.228-1, de 6 de
se tem bro de 2001, na par te re la ti va ao in ci so II do art. 33 da ci ta da
Me di da Pro vi só ria, pas sa a vi go rar com as ta be las “a”, “b”, “c” e “d”,
cons tan tes do Ane xo I des ta Lei.
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Art. 11. O ca put e os in ci sos do  art. 36 da Me di da Pro vi só ria
nº 2.228-1, de 6 de se tem bro de 2001, pas sam a vi go rar com a se -
guin te re da ção:

“Art. 36. A CONDECINE de ve rá ser re co lhi da à
ANCINE, na for ma do re gu la men to:

I – na data do re gis tro do tí tu lo para os mer ca-
dos de sa las de exi bi ção e de ví deo do més ti co em
qual quer su por te, e ser vi ços de co mu ni ca ção ele trô ni ca
de mas sa por as si na tu ra para as pro gra ma do ras re fe ri-
das no in ci so XV do art. 1o da Me di da Pro vi só ria no
2.228-1, de 6 de se tem bro de 2001, em qual quer su -
por te, con for me Ane xo I;

II – na data do re gis tro do tí tu lo para o mer ca do
de ser vi ços de ra di o di fu são de sons e ima gens e ou tros
mer ca dos, con for me Ane xo I;

III – na data do re gis tro do tí tu lo ou até o pri me i-
ro dia útil se guin te à sua so li ci ta ção, para obra ci ne ma-
to grá fi ca ou vi de o fo no grá fi ca pu bli ci tá ria bra si le i ra, es -
tran ge i ra ou es tran ge i ra adap ta da para cada seg men to
de mer ca do, con for me Ane xo I;

IV – na data do re gis tro do tí tu lo, para o mer ca-
do de ser vi ços de ra di o di fu são de sons e ima gens e de
co mu ni ca ção ele trô ni ca de mas sa por as si na tu ra, para
obra ci ne ma to grá fi ca e vi de o fo no grá fi ca na ci o nal, con -
for me Ane xo I;

V – na data do pa ga men to, cré di to, em pre go ou
re mes sa das im por tân ci as re fe ri das no pa rá gra fo úni co
do art. 32;

VI – na data da con ces são do cer ti fi ca do de
clas si fi ca ção in di ca ti va, nos de ma is ca sos, con for me
Ane xo I." (NR)

Art. 12. O art. 37 da Me di da Pro vi só ria nº 2.228-1, de 6 de
se tem bro de 2001, pas sa a vi go rar acres ci do do se guin te § 2º, pas -
san do o pa rá gra fo úni co a ser § 1º:

“Art. 37 .................................................................
§ 1º A pes soa fí si ca ou ju rí di ca que pro mo ver a

exi bi ção, trans mis são, di fu são ou ve i cu la ção de obra
ci ne ma to grá fi ca ou vi de o fo no grá fi ca que não te nha
sido ob je to do re co lhi men to da CONDECINE res pon de
so li da ri a men te por essa con tri bu i ção.

§ 2º A so li da ri e da de de que tra ta o § 1o não se
apli ca à hi pó te se pre vis ta no pa rá gra fo úni co do art.
32." (NR)

Art. 13. O art. 38 e seu pa rá gra fo úni co da Me di da Pro vi só-
ria nº 2.228-1, de 6 de se tem bro de 2001, pas sam a vi go rar com
a se guin te re da ção:

“Art 38. A ad mi nis tra ção da CONDECINE, in clu-
si ve as ati vi da des de ar re ca da ção, tri bu ta ção e fis ca li-
za ção, com pe te à:

I – Se cre ta ria da Re ce i ta Fe de ral, na hi pó te se
do pa rá gra fo úni co do art. 32; 

II – ANCINE, nos de ma is ca sos.
Pa rá gra fo úni co. Apli cam-se à CONDECINE, na

hi pó te se de que tra ta o in ci so I do ca put, as nor mas do
De cre to no 70.235, de 6 de mar ço de 1972." (NR)

Art. 14. O art. 39 da Me di da Pro vi só ria nº 2.228-1, de 6 de
se tem bro de 2001, fica acres ci do dos se guin tes in ci sos VII, VIII, IX
e X e dos se guin tes §§ 2º, 3º, 4º, 5º e 6º, pas san do o seu pa rá gra fo
úni co a ser § 1º e os seus in ci sos III, IV e VI a vi go rar com a se guin-
te re da ção:

“Art. 39 .................................................................
..............................................................................

III – as cha ma das dos pro gra mas e a pu bli ci da-
de de obras ci ne ma to grá fi cas e vi de o fo no grá fi cas ve i-
cu la das nos ser vi ços de ra di o di fu são de sons e ima-
gens, nos ser vi ços de co mu ni ca ção ele trô ni ca de mas -
sa por as si na tu ra e nos seg men tos de mer ca do de sa -
las de exi bi ção e de ví deo do més ti co em qual quer su -
por te, bem como as ver sões com di mi nu i ção do tem po
de exi bi ção ou subs ti tu i ção, ape nas, do ob je to anun ci a-
do ou le tre i ros, as adap ta ções, as vi nhe tas e as cha-
ma das re a li za das a par tir de uma mes ma obra ci ne ma-
to grá fi ca ou obra vi de o fo no grá fi ca pu bli ci tá ria;

IV – as obras ci ne ma to grá fi cas ou vi de o fo no grá-
fi cas pu bli ci tá ri as ve i cu la das em Mu ni cí pi os que to ta li-
zem um nú me ro de ha bi tan tes a ser de fi ni do em re gu-
la men to;

..............................................................................
VI – as obras au di o vi su a is bra si le i ras, pro du zi-

das pe las em pre sas de ser vi ços de ra di o di fu são de
sons e ima gens e em pre sas de ser vi ços de co mu ni ca-
ção ele trô ni ca de mas sa por as si na tu ra, para exi bi ção
no seu pró prio seg men to de mer ca do ou quan do trans -
mi ti da por for ça de lei ou re gu la men to em ou tro seg-
men to de mer ca do, ob ser va do o dis pos to no pa rá gra fo
úni co, ex ce to as obras au di o vi su a is pu bli ci tá ri as;

VII – o pa ga men to, o cré di to, o em pre go, a re -
mes sa ou a en tre ga aos pro du to res, dis tri bu i do res ou
in ter me diá ri os no ex te ri or, das im por tân ci as re la ti vas a
ren di men tos de cor ren tes da ex plo ra ção de obras ci ne-
ma to grá fi cas ou vi de o fo no grá fi cas ou por sua aqui si ção
ou im por ta ção a pre ço fixo, bem como qual quer mon-
tan te re fe ren te a aqui si ção ou li cen ci a men to de qual-
quer for ma de di re i tos, re fe ren tes à pro gra ma ção, con -
for me de fi ni ção cons tan te do in ci so XV do art. 1o; 

VIII – obras ci ne ma to grá fi cas e vi de o fo no grá fi-
cas pu bli ci tá ri as bra si le i ras de ca rá ter be ne fi cen te, fi -
lan tró pi co e de pro pa gan da po lí ti ca;

IX – as obras ci ne ma to grá fi cas e vi de o fo no grá fi-
cas in clu í das na pro gra ma ção in ter na ci o nal de que tra -
ta o in ci so XIV do art. 1o, quan to à CONDECINE pre -
vis ta no in ci so I, alí nea d do art. 33; 

X – a CONDECINE de que tra ta o pa rá gra fo úni -
co do art. 32, re fe ren te à pro gra ma ção in ter na ci o nal, de 
que tra ta o in ci so XIV do art. 1o, des de que a pro gra-
ma do ra be ne fi ciá ria des ta isen ção opte por apli car o
va lor cor res pon den te a 3% (três por cen to) do va lor do
pa ga men to, do cré di to, do em pre go, da re mes sa ou da
en tre ga aos pro du to res, dis tri bu i do res ou in ter me diá ri-
os no ex te ri or, das im por tân ci as re la ti vas a ren di men-
tos ou re mu ne ra ção de cor ren tes da ex plo ra ção de
obras ci ne ma to grá fi cas ou vi de o fo no grá fi cas ou por
sua aqui si ção ou im por ta ção a pre ço fixo, bem como
qual quer mon tan te re fe ren te a aqui si ção ou li cen ci a-
men to de qual quer for ma de di re i tos, em pro je tos de
pro du ção de obras ci ne ma to grá fi cas e vi de o fo no grá fi-
cas bra si le i ras de lon ga, mé dia e cur ta me tra gens de
pro du ção in de pen den te, de co-pro du ção de obras ci ne-
ma to grá fi cas e vi de o fo no grá fi cas bra si le i ras de pro du-
ção in de pen den te, de te le fil mes, mi nis sé ri es, do cu men-
ta is, fic ci o na is, ani ma ções e de pro gra mas de te le vi são
de ca rá ter edu ca ti vo e cul tu ral, bra si le i ros de pro du ção
in de pen den te, apro va dos pela ANCINE.

..............................................................................
§ 2º Os va lo res cor res pon den tes aos 3% (três

por cen to) pre vis tos no in ci so IX de ve rão ser de po si ta-
dos na data do pa ga men to, do cré di to, do em pre go, da
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re mes sa ou da en tre ga, aos pro du to res, dis tri bu i do res
ou in ter me diá ri os no ex te ri or, das im por tân ci as re la ti-
vas a ren di men tos de cor ren tes da ex plo ra ção de obras
ci ne ma to grá fi cas e vi de o fo no grá fi cas ou por sua aqui si-
ção ou im por ta ção a pre ço fixo, em con ta de apli ca ção
fi nan ce i ra es pe ci al no Ban co do Bra sil, em nome do
con tri bu in te.

§ 3º Os va lo res não apli ca dos na for ma do in ci so
IX, após 270 (du zen tos e se ten ta) dias de seu de pó si to
na con ta de que tra ta o § 2o, des ti nar-se-ão à ANCINE,
para apli ca ção em pro gra mas e pro je tos de fo men to à
pro du ção, dis tri bu i ção e exi bi ção de obras ci ne ma to grá-
fi cas e vi de o fo no grá fi cas de pro du ção in de pen den te.

§ 4º Os va lo res pre vis tos no in ci so IX não po de-
rão ser apli ca dos em obras au di o vi su a is de na tu re za
pu bli ci tá ria.

§ 5º A li be ração dos va lo res de po si ta dos na con ta
de apli ca ção fi nan ce i ra es pe ci al fica con di ci o na da à in te-
gra li za ção de pelo me nos 50% (cin qüen ta por cen to) dos
re cur sos apro va dos para a re a li za ção do pro je to.

§ 6º Os pro je tos pro du zi dos com os re cur sos de
que tra ta o in ci so IX po de rão uti li zar-se dos in cen ti vos
pre vis tos na Lei no 8.685, de 20 de ju lho de 1993, e na
Lei no 8.313, de 23 de de zem bro de 1991, li mi ta do a
95% (no ven ta e cin co por cen to) do to tal do or ça men to
apro va do pela ANCINE para o pro je to." (NR)

Art. 15. A alí nea a do in ci so II do art. 40 da Me di da Pro vi só ria
nº 2.228-1, de 6 de se tem bro de 2001, pas sa a vi go rar com a se -
guin te re da ção:

“Art. 40 ..................................................................
..............................................................................
II – .......................................................................
a) obras au di o vi su a is des ti na das ao seg men to

de mer ca do de sa las de exi bi ção que se jam ex plo ra das
com até 6 (seis) có pi as;

..............................................................................
III – (re vo ga do)." (NR)

Art. 16. O art. 3º da Lei nº 8.685, de  20 de ju lho de 1993,
pas sa a vi go rar com a se guin te re da ção:

“Art. 3º Os con tri bu in tes do Impos to de Ren da
in ci den te nos ter mos do art. 13 do De cre to-Lei nº
1.089, de 1970, al te ra do pelo art. 2o des ta Lei, po de rão
be ne fi ci ar-se de aba ti men to de 70% (se ten ta por cen to)
do im pos to de vi do, des de que in vis tam no de sen vol vi-
men to de pro je tos de pro du ção de obras ci ne ma to grá fi-
cas bra si le i ras de lon ga me tra gem de pro du ção in de-
pen den te, e na co-pro du ção de te le fil mes e mi nis sé ri es
bra si le i ros de pro du ção in de pen den te e de obras ci ne-
ma to grá fi cas bra si le i ras de pro du ção in de pen den te.”
(NR)

Art. 17. O art. 60 da Me di da Pro vi só ria nº 2.228-1, de 6 de
se tem bro de 2001, pas sa a vi go rar acres ci do do se guin te § 4º:

“Art. 60. .................................................................
..............................................................................
§ 4º Os ve í cu los de co mu ni ca ção que ve i cu la-

rem có pia ou ori gi nal de obra ci ne ma to grá fi ca ou obra
vi de o fo no grá fi ca pu bli ci tá ria, sem que cons te na cla-

que te de iden ti fi ca ção o nú me ro do res pec ti vo re gis tro
do tí tu lo, pa ga rão mul ta cor res pon den te a 3 (três) ve -
zes o va lor do con tra to ou da ve i cu la ção." (NR)

Art. 18. O art. 4º da Lei nº 8.685, de 20 de ju lho de 1993, mo -
di fi ca da pela Lei no 9.323, de 5 de de zem bro de 1996, pas sa a vi -
go rar com a se guin te re da ção:

“Art. 4º ..................................................................
..............................................................................
§ 2º Os pro je tos a que se re fe re este ar ti go de -

ve rão aten der cu mu la ti va men te aos se guin tes re qui si-
tos:

I – con tra par ti da de re cur sos pró pri os ou de ter -
ce i ros cor res pon den te a 5% (cin co por cen to) do or ça-
men to glo bal apro va do, com pro va dos ao fi nal de sua
re a li za ção;

II – li mi te do apor te de re cur sos ob je to dos in -
cen ti vos de R$ 3.000.000,00 (três mi lhões de re a is)
para cada in cen ti vo pre vis to no art. 1o e art. 3o des ta
Lei, po den do os mes mos ser uti li za dos con co mi tan te-
men te;

III – apre sen ta ção do pro je to para apro va ção da
ANCINE, con for me re gu la men to.

§ 3º Os in ves ti men tos a que se re fe re este ar ti go
não po de rão ser uti li za dos na pro du ção de obras au di-
o vi su a is de na tu re za pu bli ci tá ria.

§ 4º A li be ra ção de re cur sos fica con di ci o na da à
in te gra li za ção de pelo me nos 50% (cin qüen ta por cen -
to) dos re cur sos apro va dos para re a li za ção do pro je to.

§ 5º A uti li za ção dos in cen ti vos pre vis tos nes ta
Lei não im pos si bi li ta que o mes mo pro je to se be ne fi cie
de re cur sos pre vis tos na Lei no 8.313, de 23 de de zem-
bro de 1991, des de que en qua dra dos em seus ob je ti-
vos, li mi ta do o to tal des tes in cen ti vos a 95% (no ven ta e 
cin co por cen to) do to tal do or ça men to apro va do pela
ANCINE." (NR)

Art. 19. O art. 5º da Lei nº 8.685, de 20 de ju lho de 1993, mo -
di fi ca do pelo art. 51 da Me di da Pro vi só ria nº 2.228-1, de 6 de se -
tem bro de 2001, pas sa a vi go rar com a se guin te re da ção:

“Art. 5º Os va lo res não apli ca dos na for ma do
art. 1º no pra zo de 48 (qua ren ta e oito) me ses con ta do
da data do iní cio do pri me i ro de pó si to na con ta de que
tra ta a alí nea a do § 1º do art. 4º, e no caso do art. 3º
após 180 (cen to e oi ten ta) dias de seu de pó si to na con -
ta de que tra ta a alí nea b do § 1º do art. 4º, des ti-
nar-se-ão à ANCINE, para apli ca ção em pro gra mas e
pro je tos de fo men to à pro du ção, dis tri bu i ção e exi bi ção
de obras ci ne ma to grá fi cas e vi de o fo no grá fi cas de pro -
du ção in de pen den te.” (NR)

Art. 20. Os de ma is ar ti gos da Me di da Pro vi só ria no 2.228-1,
de 6 de se tem bro de 2001, e da Lei nº 8.685, de 20 de ju lho de
1993, al te ra da pela Lei nº 9.323, de 5 de de zem bro de 1996, e as
de ma is ta be las de va lo res da CONDECINE cons tan tes de seu
Ane xo I per ma ne cem inal te ra dos.

Art. 21. Esta Lei en tra em vi gor na data de sua pu bli ca ção.

Bra sí lia, 13 de maio de 2002; 181º  da Inde pen dên cia e 114º
da Re pú bli ca. – FERNANDO HENRIQUE CARDOSO – Sér gio Sil -
va do Ama ral – Fran cis co Wef fort – Pe dro Pa ren te.

Este tex to não subs ti tui o pu bli ca do no D.O.U. de 14.5.2002
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Du ran te o dis cur so do Sr. Fran ce li no
Pe re i ra, o Sr. Na bor Jú ni or de i xa a ca de i ra
da Pre si dên cia, que é ocu pa da pelo Sr.
Fran cis co Escór cio.

O SR. PRESIDENTE (Fran cis co Escór cio) – Se -
na dor Fran ce li no Pe re i ra, a Pre si dên cia con gra tu la-se
com V. Exª pelo bri lhan te dis cur so e com o Se na dor
Pe dro Si mon pelo tam bém bri lhan te apar te.

A Mesa teve a com pre en são e a pa ciên cia de
per mi tir a ex tra po la ção do tem po con ce di do a V. Exª,
por que en ten deu que o tema era mu i to pal pi tan te.

Con ce do a pa la vra ao emi nen te Se na dor Ro-
meu Tuma. (Pa u sa.)

Con ce do a pa la vra à emi nen te Se na do ra Ma ri-
na Sil va. (Pa u sa.)

Con ce do a pa la vra ao emi nen te Se na dor Pe dro
Si mon, por vin te mi nu tos.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS. Pro nun cia
o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, é uma ale gria ver V. Exª pre si din do esta
Casa. V.Exª é um nome que ad mi ra mos há mu i to tem -
po, des de quan do V. Exª veio a esta Casa como su -
plen te do nos so que ri do Se na dor Ale xan dre Cos ta e
pres tou ines ti má ve is ser vi ços ao Bra sil e, de modo
mu i to es pe ci al, ao seu Ma ra nhão. É uma hon ra e uma
ale gria vê-lo pre si din do os tra ba lhos des ta Casa.

Sr. Pre si den te, Sras.e Srs. Se na do res, mu da rei o
tema do meu pro nun ci a men to, para fi car den tro da dis -
cus são tra zi da aqui pelo Se na dor Fran ce li no Pe re i ra.

Não há dú vi da de que S. Exª tem toda a ra zão em
se sen tir fe liz, sa tis fe i to, por que é re al men te mu i to di fí cil
ini ci ar mos e con cre ti zar mos um pro je to nes ta Casa.
Sou um dos ma chu ca dos, por que, nes ses qua ren ta
anos de vida par la men tar, tan tas e tan tas ve zes, nos es -
for ça mos para re a li zar algo po si ti vo em vão. Pa re ce que
o Le gis la ti vo é qua se im po ten te. Enquan to o Exe cu ti vo
pre pa ra uma me di da pro vi só ria às 8 ho ras da no i te e, no 
dia se guin te, sai no Diá rio Ofi ci al e o Go ver no exe cu ta,
nós, aqui, de ba te mos, ana li sa mos, pre pa ra mos pro je-
tos, que vão e vêm e não acon te cem.

O Se na dor Fran ce li no Pe re i ra, em uma ma té ria
re al men te mu i to di fí cil, con se guiu que o pro je to an das-
se, fos se cri a da a Sub co mis são e a Co mis são Per ma-
nen te, onde fo ram fe i tos de ba tes e aná li ses, e apro va da
uma lei e a en ti da de es pe cí fi ca, com a pers pec ti va de
se ob ter di nhe i ro para pro du ção, por que, sem isso, não
adi an ta rá nada. E, hoje, é uma re a li da de.

Fa la rei so bre um ou tro se tor: a te le vi são.
Se há algo po lê mi co no Bra sil são as no ve las.

Em pri me i ro lu gar, não há dú vi da de que as no ve las
bra si le i ras atin gi ram um pa drão de qua li da de téc ni ca

de pri me i ra gran de za. A im pro vi sa ção que acon te cia
no iní cio, quan do as no ve las eram pra ti ca men te fe i tas
ao vivo, e era di fí cil com pre en der mos e ace i tar mos,
não exis te mais. Hoje, as no ve las bra si le i ras têm pa -
drão in ter na ci o nal e são, aliás, as me lho res do mun -
do, den tro do seu con tex to, com ar tis tas de pri me i ra
gran de za, in clu si ve gran des ar tis tas do te a tro e do ci -
ne ma atu am nas no ve las; e, a cada mo men to, sur ge
gen te nova. A no ve la tor nou-se um gran de atra ti vo.

Lem bro que, na cam pa nha ele i to ral de 1974, pas -
sa va uma no ve la de mu i to su ces so, O Bem-Ama do, que 
tí nha mos que mar car os co mí ci os po lí ti cos para de po is
da no ve la. Se fi zés se mos re u nião no ho rá rio no bre –
en tre 20h e 21h –, nin guém com pa re cia, por que es ta va
todo mun do as sis tin do à no ve la. Então, tí nha mos que
mar car o ho rá rio po lí ti co di zen do com to das as le tras:
“Após a no ve la, ini cia-se o de ba te po lí ti co”.

Mas há mu i ta dú vi da com re la ção ao sig ni fi ca do
da no ve la. No Bra sil, po de mos cons ta tar a in fluên cia
das no ve las nos cos tu mes das fa mí li as, na so ci e da-
de, na ma ne i ra de ser do povo; en fim, a in fluên cia da
te le vi são de um modo ge ral, e da no ve la de modo es -
pe cí fi co, foi mu i to gran de.

Fiz um es tu do lon go so bre essa ma té ria, mos -
tran do que, quan do não ha via te le vi são, as trans for-
ma ções no Bra sil eram len tas. Um dos exem plos in te-
res san tes é o com pri men to da saia das mu lhe res, que 
era com pri da. De re pen te, a Fran ça lan ça va uma nova 
moda, que apa re cia num ou nou tro jor nal, e le va va
anos e anos para que se trans for mas se em re a li da de.
Do que acon te cia em Pa ris, no Rio Gran de do Sul ou
em Mi nas Ge ra is nin guém to ma va co nhe ci men to, se -
não aos pou cos.

Com a te le vi são, essa ab sor ção pas sou a ser
ins tan tâ nea, pois o que acon te ce no mun do che ga a
nos sos la res e in flu en cia a nos sa fa mí lia e a nos sa
ma ne i ra de ser. Por isso, a te le vi são, mais do que o rá -
dio, mais do que o jor nal, mais do que o ci ne ma, mexe 
com a for ma de exis tên cia da vida bra si le i ra, por que
está den tro da nos sa casa. Qu an to a isso, não há dú -
vi da ne nhu ma. Por isso, de fen do a te le vi são e ve nho
di zen do que ela me re ce um cu i da do es pe ci al. Esta
Casa, onde te mos a Co mis são de Edu ca ção, a de Sa -
ú de, a de Assun tos So ci a is, que cu i da da fa mí lia, da
es co la, da sa ú de, não pode de i xar de cu i dar da te le vi-
são, pois ela in flu en cia a mo ci da de bra si le i ra mais
que qual quer ou tro se tor.

E as no ve las! As no ve las me xem co nos co.
Já con tei uma vez e vou con tar no va men te: no

Rio Gran de do Sul, há um lu gar que se cha ma San ta
Jus ti na, de co lo ni za ção ita li a na. Embo ra a me nos de
meia hora de Ca xi as, as pes so as vi vi am na que le lu -
gar pra ti ca men te ao es ti lo de 1875, quan do vi e ram os 
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pri me i ros imi gran tes. Ali, ha via a igre ja, o sa lão pa ro-
qui al ao lado da igre ja, a mis sa aos do min gos, e as
úni cas ati vi da des so ci a is eram a mis sa e, de po is, a
bo cha e as can to ri as ita li a nas ou ga u ches cas. E à tar -
de, de po is do chur ras co, al guns dan ça vam à moda
an ti ga; mu lhe res usa vam sa i as até os tor no ze los.

Nós, do an ti go PTB e, de po is, do MDB, tí nha-
mos o cos tu me de en cer rar a cam pa nha em San ta
Jus ti na, por que era um lo cal todo nos so. Toda aque la
gen te era nos sa. De dois em dois anos, es tá va mos
em San ta Jus ti na para fa zer o co mí cio de en cer ra-
men to das ele i ções mu ni ci pa is e es ta du al.

Pas sou o tem po, e fui in di ca do Pre si den te do Par -
ti do. Vi e ram as vi o lên ci as da re vo lu ção, da di ta du ra e
pas sa ram-se mais ou me nos qua tro anos des de en tão,
não mais que isso, até que eu lá re tor nas se. Ha via che -
ga do a te le vi são. Em pri me i ro lu gar, não era mais al mo-
ço e sim jan tar. Tudo bem! Qu an do olhei ao lado, ha via
uma bo a te com luz ne gra, com mú si ca de es tou rar os
ou vi dos – como uma bo a te zi nha do Le blon, no Rio de
Ja ne i ro. As me ni ni nhas usa vam mi nis sa i as e dan ça vam
mú si cas mo der nas. Tudo mu dou. Aque le es ti lo de vida,
que ha via du ra do 100 anos, em dois anos trans for-
mou-se to tal men te em uma ou tra so ci e da de.

Isso de mons tra o sig ni fi ca do da te le vi são. Se ela 
não exis tis se, se não hou ves sem as no ve las mos tran-
do ou tros es ti los, aque la po pu la ção le va ria mais 100
anos para, de va ga ri nho, che gar lá. 

É cla ro que não es tou cri ti can do isso. Pelo amor
de Deus! Isso é um avan ço da tec no lo gia. O fato de o
mun do en trar na mi nha casa, e eu co nhe cer tudo o
que acon te ce, é al ta men te po si ti vo, mas de ve mos
ana li sar e de ba ter o as sun to.

 E é den tro des se con tex to que ve nho hoje aqui
di zer que es tou emo ci o na do com as res pos tas da no -
ve la O Clo ne com re la ção ao tra ta men to de dro ga dos
no Bra sil. Eu, que venho me de di can do a este as sun to
há mu i to tem po, não vi nada me lhor que des se re sul-
ta do. Hou ve cam pa nhas do go ver no, cam pa nhas da
Igre ja, cam pa nhas da so ci e da de, cam pa nhas de en ti-
da des, cam pa nhas in ter na ci o na is, uma imen si dão de
cam pa nhas que já fo ram re a li za das no sen ti do de ori -
en tar a mo ci da de con tra o uso in de vi do de dro gas.
Em ne nhum mo men to, vi ve mos o que es ta mos vi ven-
do ago ra. É im pres si o nan te o nú me ro de jo vens que
está que ren do se tra tar; é im pres si o nan te o nú me ro
de jo vens que está con ver san do com os seus pais so -
bre isso – o que nun ca fi ze ram; é im pres si o nan te o
nú me ro de jo vens que está bus can do tra ta men to; é
im pres si o nan te o nú me ro de jo vens que, as sis tin do à
no ve la, está bus can do aju da.

E a Gló ria Pe rez, que mu lher com pe ten te! Mu -
lher ex tra or di ná ria, que sou be trans for mar a sua má -

goa, a in jus ti ça da vida, a sua tris te za, o seu so fri men-
to, que o Bra sil in te i ro acom pa nhou, em uma obra
mag ní fi ca. Ati ra ram no que vi ram e acer ta ram no que
não vi ram. Era para ser o clo ne o tema cen tral, o gran -
de de ba te, a dis cus são; mas, na ver da de, o auge da
no ve la está ocor ren do em cima des se tra ba lho de vi -
ci a dos em dro gas.

Vale res sal tar tam bém, meu pre za do Se na dor, o 
va lor ar tís ti co es pe ta cu lar, o de sem pe nho da que les
ar tis tas. Eles es tão mos tran do re al men te o que é um
vi ci a do. Inclu si ve é emo ci o nan te, no meio das ce nas,
mos tra rem a ex pe riên cia de pes so as que so frem ou
so fre ram o dra ma na vida real. Mos tram ape nas as
suas fi si o no mi as dan do de po i men tos gra ves, sé ri os e
ver da de i ros com re la ção à dro ga.

Que belo tra ba lho esse! Que mag ní fi co tra ba lho
vem sen do re a li za do nes sa no ve la; que co la bo ra ção
ex cep ci o nal para uma das ca u sas mais gra ves no
Bra sil hoje, que é a dro ga na nos sa mo ci da de, nos jo -
vens que, in fe liz men te, sem ou tros va lo res, sem ou -
tras chan ces, se de i xam le var por ela.

Às ve zes, con ver san do com os jo vens, eles di -
zem: “Se na dor, va mos a uma re u nião, a uma fes ti nha
com co le gas da uni ver si da de ou a fes ti nhas lá no ba ir-
ro, na vila, e quem não usa dro ga é qua dra do; é olha -
do com res tri ção, como se a pes soa ti ves se uma fra -
que za. Para con vi ver mos com o gru po, te mos que
usá-la tam bém”.

E isso se alas trou e se trans for mou em um pro -
ble ma gra ve. Já se diz que um ter ço das uni ver si da-
des bra si le i ras está in fec ta do com a dro ga – cre io que 
é mais. 

Sa u dar essa no ve la da Glo bo é mu i to im por tan-
te. É a se gun da vez que vejo a Glo bo fa zer um tra ba-
lho de gran de re per cus são. O pri me i ro foi aque le em
que apa re ceu um se na dor de fen den do a re for ma
agrá ria. Nun ca vi se fa lar tan to em re for ma agrá ria no
Bra sil, nun ca vi se de ba ter tan to a re for ma agrá ria
como no caso do se na dor da no ve la, que lu ta va, ex pli-
ca va e jus ti fi ca va o que era a re for ma agrá ria. Ali, já
hou ve um gran de fe i to. Ago ra, é mu i to mais; ago ra se
tra ta de um pro ble ma mais gra ve, mais pro fun do,
mais cru el, que vi ve mos no Bra sil atu al, que é a mo ci-
da de en tre gue ao tó xi co.

Te nho fa la do mu i tas ve zes so bre este as sun to.
Qu an do fui Go ver na dor, olhei de fren te esse pro ble-
ma. Cri ei o Cen tro da Ju ven tu de, que era uma es pé-
cie de cen tro de tri a gem, onde to dos os jo vens eram
re ce bi dos e en ca mi nha dos. Tí nha mos o ser vi ço de
em pre go do jo vem, o S.O.S., e, jun ta men te com os
em pre sá ri os, fir mas e en ti da des con se gui mos que jo -
vens de sem pre ga dos con se guis sem em pre go. A
mãe, mu i tas ve zes, le va va dois fi lhos: um que ria em -
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pre go, e con se guía mos; ou tro es ta va co me çan do a
se vi ci ar, e tí nha mos o ser vi ço de aten di men to a esse
jo vem e o pre pa rá va mos para não cair no ví cio, por
meio do es por te, edu ca ção, cul tu ra, se mi ná ri os, ex-
cur sões e re u niões de la ser. Com isso, tra zía mos os
jo vens que es ta vam na imi nên cia de en trar para o
mun do das dro gas.

Cri a mos uma ins ti tu i ção, um hos pi tal, que es ta-
va de sa ti va do, para in ter na men to de jo vens dro ga dos
que não ti nham pos ses, pois se quer o SUS to ma va
co nhe ci men to do pro ble ma. Então, cri a mos essa en ti-
da de para ser uti li za da por jo vens dro ga dos.

O in te res san te é que al gu mas fa mí li as ti nham
três ou qua tro fi lhos em si tu a ções di fe ren tes: um, pe -
que no, ape nas as sis tia; o ou tro, jo vem, es tu da va, mas 
já es ta va co me çan do a ver; o ou tro, um ra paz, de sem-
pre ga do, já es ta va en tran do no tó xi co, e ou tro, o mais
ve lho, já es ta va den tro do tó xi co. Cu i dar caso a caso,
dar for ça caso a caso e dar um en ten di men to caso a
caso foi a fór mu la que se en con trou, e que me pa re-
ceu im por tan te.

Mas, la men ta vel men te, no Bra sil, são mu i to
pou cas as ins ti tu i ções pre o cu pa das com as dro gas.
Não, es tou men tin do; são mu i tas as ins ti tu i ções pre o-
cu pa das com as dro gas, mas são pou cos os re sul ta-
dos efe ti vos.

Fa lan do com psi qui a tras, eles di zem que, na
Psi qui a tria, os tra ta men tos mé di cos são pou cos efi-
ca zes no sen ti do de se re ti rar o jo vem das dro gas.
Hoje, o que está ten do mais su ces so são as en ti da-
des re li gi o sas, ins ti tu i ções como a do Bom Je sus, por
exem plo, em que pes so as anô ni mas se ofe re cem
para aju dar: re ce bem a fa mí lia, o pai, a mãe e os ir -
mãos, abrin do um re la ci o na men to en tre o dro ga do e
a fa mí lia, fa zen do uma aná li se de como está a si tu a-
ção. De po is, esse jo vem é re co lhi do a uma ins ti tu i ção
onde fica me ses, fa zen do tra ta men to como em um re -
gi me mi li tar: le van ta às seis ho ras; ar ru ma a pró pria
cama; uns vão para a co zi nha, ou tros para a hor ta, ou
para a mar ce na ria, ou para o ser vi ço de lim pe za, en -
fim, to dos têm suas obri ga ções. Lá, tem hora para es -
tu dar, para re zar, para brin car, para o la zer e o tra ba-
lho. Isso tem dado al gum re sul ta do. Di zem os psi qui a-
tras com quem con ver sei que, nes sas ins ti tu i ções, os
re sul ta dos têm sido po si ti vos.

Por tan to, Sr. Pre si den te, a no ve la O Clo ne tem
apro xi ma do pais e fi lhos, en si nan do jo vens e pais o
que fa zer. Por isso, são tan tos os co men tá ri os pro por-
ci o nan do um efe i to emo ci o nan te.

Re pi to, Sr. Pre si den te: es ta mos vi ven do o mo-
men to mais sig ni fi ca ti vo do diá lo go en tre pais e jo-
vens dro ga dos. Esta mos vi ven do o mo men to mais
sig ni fi ca ti vo de jo vens dro ga dos que pro cu ram seus

pais e pro fes so res para um tra ta men to; o que an tes
eles se ne ga vam. Um nú me ro sig ni fi ca ti vo de jo vens,
ao ve rem os re sul ta dos cru éis da dro ga, es tão que-
ren do evi tá-la.

Então, des ta tri bu na, trans mi to o meu abra ço à
Gló ria Pé res e à Rede Glo bo. Isso é mu i to bom!

E vejo, nes ta adap ta ção da no ve la, o quan to a
te le vi são bra si le i ra pode fa zer pelo nos so povo. Te nho
dito e re pe ti do – não sei por que o meu ami go Fer nan-
do Hen ri que não tem uma ma i or pre o cu pa ção com isso
– que o Pre si den te da Re pú bli ca po de ria se re u nir com
os “ho mens” da Glo bo, da Ban de i ran tes, da Re cord, da
Rede Vida, da Can ção Nova, en fim, das inú me ras te le-
vi sões, para es tu da rem pla nos, fór mu las para que pos -
sa mos ter pro gra mas edu ca ti vos na te le vi são, pro gra-
mas que ins tru am e po li ti zem o povo bra si le i ro. Não
que ro – e te nho um pro je to nes se sen ti do – fa zer a Voz
do Bra sil na te le vi são bra si le i ra. Isso se ria uma es tu pi-
dez! Mas pen so que se po de ria de ter mi nar um ho rá rio
no bre. Ou seja, cada te le vi são de ve ria ter, no de cor rer
da se ma na, um pro gra ma vol ta do para a so ci e da de –
de mú si ca eru di ta, de de ba te para jo vens, ou ou tros.
Cada te le vi são es co lhe o pro gra ma que qui ser e da ma -
ne i ra como qui ser, mas um pro gra ma vol ta do para a
cons ci en ti za ção, para a dig ni fi ca ção do ca rá ter da pes -
soa, da so ci e da de, dos jo vens bra si le i ros. Esse é um
exem plo do que pode a te le vi são fa zer quan do quer.
Mas te mos mu i tos exem plos. Se ana li sar mos os da dos
do Cen so bra si le i ro, va mos ver que a te le vi são in flu en-
cia em mu i tos de les, por que não pode ser di fe ren te.
Já fiz essa aná li se. E já dis cu ti mos o por quê de a no -
ve la, a te le vi são apa i xo na rem tan to.

A aná li se fe i ta pe los es tu di o sos é mais ou me -
nos a se guin te: o po bre as sis te à no ve la, que, para
ele, é uma ma ne i ra de fazê-lo su por tar a vida. A em -
pre ga da do més ti ca sai às seis ho ras da ma nhã, tra -
ba lha todo o dia e che ga em casa à no i te. É uma vida
can sa ti va e di fí cil, com duas ho ras de ôni bus e mu i to
tra ba lho. Qu an do ela che ga em casa, jan ta e as sis te à 
no ve la. Na no ve la, ela se iden ti fi ca com o per so na-
gem – com aque la moça, com aque le ra paz ou com
aque la se nho ra, aque le se nhor – e dor me como se ti -
ves se uma vida di fe ren te. Ela so nha com aqui lo. Ela
tem um ins tan te de paz e tran qüi li da de, no mo men to
que vive aque la emo ção. Isso a aju da vi ver! Isso a aju -
da vi ver! É in te res san te, mas é real.

Por isso, nes te mo men to, ve nho à tri bu na fe li ci-
tar a TV Glo bo, Gló ria Pe rez e a to dos nós pela de -
mons tra ção al ta men te po si ti va de que, quan do que-
re mos, fa ze mos. Essa é uma de mons tra ção al ta men-
te con cre ta do que pode fa zer a te le vi são de bem para 
o Bra sil. Re co nhe ço que as emis so ras de te le vi são
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têm de ter lu cro. Elas bri gam pela con cor rên cia e pelo
me lhor Ibo pe. No Ibo pe, às ve zes, a ape la ção dá mais 
au diên cia do que tra ba lhos sé ri os. Mas acho que se
hou ver en ten di men to, con sen so e par ti ci pa ção de to -
dos, ha ve re mos de me lho rar mu i to a te le vi são bra si le-
i ra no sen ti do de al can çar, em vá ri os se to res, o que
está sen do al can ça do nes ta no ve la.

O Sr. Ro me ro Jucá (Blo co/PSDB – RR) – V.Exª
me per mi te um apar te?

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Con ce do o 
apar te, com todo o pra zer, ao Se na dor Ro me ro Jucá.

O Sr. Ro me ro Jucá (Blo co/PSDB – RR) – Se na-
dor Pe dro Si mon, que ro, num rá pi do apar te, re gis trar
a im por tân cia do seu dis cur so, as si nar e en dos sar as
pa la vras de V. Exª, não só em meu nome, como Se na-
dor por Ro ra i ma, mas em nome da Li de ran ça do Go -
ver no. Sem dú vi da al gu ma, em seu dis cur so, V. Exª
faz jus ti ça a uma ini ci a ti va que está ten do am pla e po -
si ti va re per cus são no País en tre a so ci e da de e, es pe-
ci al men te, en tre os jo vens. Fico mu i to fe liz em ter ou -
vi do, nes ta ma nhã, um dis cur so de tal ca pa ci da de, de
tal bri lho e de tan ta im por tân cia so ci al para o nos so
País. Meus pa ra béns!

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Mu i to
obri ga do, no bre Lí der, Se na dor Ro me ro Jucá.

Era isso, Sr. Pre si den te. Era isso o que eu que ria
di zer. Que bom que es sas co i sas tam bém acon te-
çam! Na mes ma épo ca em que ve mos, na te le vi são,
um si nal do que pode ser fe i to, te mos a as si na tu ra da
lei que vai tra zer dias no vos ao ci ne ma bra si le i ro. Ci -
ne ma, te le vi são e cul tu ra são aqui lo de que pre ci sa-
mos para pro por ci o nar uma me lhor edu ca ção para o
povo bra si le i ro.

Fi quei emo ci o na do com o re sul ta do do úl ti mo
cen so, que mos tra o nú me ro de cri an ças na es co la. Re -
al men te, são nú me ros que de vem hon rar o Mi nis tro da
Edu ca ção. Já es tan do as cri an ças na es co la, o im por-
tan te é o que fa zer com elas du ran te o pe río do em que
lá fi cam. E aí a te le vi são exer ce o seu gran de pa pel.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Fran cis co Escór cio) – Se -

na dor Pe dro Si mon, V. Exª, como sem pre, com esse
ca ri nho e essa de di ca ção fan tás ti ca.

Agra de ço a ma ne i ra ca ri nho sa e bon do sa como
V. Exª se di ri giu à mi nha pes soa e ao meu pai po lí ti co,
o Se na dor Ale xan dre Cos ta. Te nho cer te za de que
ele, lá do céu, está nos gui an do para que pos sa mos
fa zer um gran de tra ba lho.

Con vi do V. Exª a as su mir a Pre si dên cia des ta
ses são.

O Sr. Fran cis co Escór cio de i xa a ca de i ra
da Pre si dên cia, que é ocu pa da pelo Sr. Pe dro
Si mon.

O SR. FRANCISCO ESCÓRCIO (PMDB – MA)
– Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para uma co mu ni ca-
ção ina diá vel.

O SR. PRESIDENTE (Pe dro Si mon) – Con ce do
a pa la vra, para uma co mu ni ca ção ina diá vel, ao ilus tre
Se na dor Fran cis co Escór cio.

O SR. FRANCISCO ESCÓRCIO (PMDB – MA.
Para uma co mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são do
ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ve -
nho a esta tri bu na para fa lar a to dos os fun ci o ná ri os
des ta Casa. 

Ain da ago ra, no exer cí cio da Pre si dên cia, li guei
para o Sr. Di re tor-Ge ral, Dr. Aga ci el da Sil va Maia,
para so li ci tar uma po si ção quan to ao pa ga men to de
uma par ce la que, hoje, é re cla ma da por to dos os fun -
ci o ná ri os des ta Casa. O Dr. Aga ci el não es ta va, mas
fa lei com a Drª Pa u la.

Qu e ro tran qüi li zar to dos e pe dir, ca ri nho sa men-
te, ao Lí der do Go ver no, Se na dor Ro me ro Jucá, para
que in ter ce da para que o re pas se do Te sou ro Na ci o-
nal che gue a esta Casa, por que to dos os fun ci o ná ri os
es tão na ex pec ta ti va. Sa be mos que a si tu a ção não
está fá cil. Há pou co, re ce bi uma co mis são de fun ci o-
ná ri os que pe diu que eu fa las se em nome de les.

Se na dor Ro me ro Jucá, sei da com pe tên cia e do
di na mis mo de V. Exª, que, da qui a pou co, te nho cer te-
za, vai pe dir e sen si bi li zar o Go ver no para que re pas-
se, ur gen te men te, esse re cur so a fim de que pos sa
ser efe tu a do o pa ga men to a to dos os fun ci o ná ri os. A
Drª Pa u la me ga ran tiu que, se o re pas se for fe i to, até o 
dia 23 o pa ga men to es ta rá na con ta dos fun ci o ná ri os.

Pas so ao se gun do as sun to.
Aca bo de re ce ber do Pre si den te do Su pre mo

Tri bu nal Fe de ral, no exer cí cio da Pre si dên cia da Re -
pú bli ca, um con vi te para a so le ni da de de san ção da
lei cri a do ra da TV Jus ti ça.

E que ro fa zer jus ti ça a uma pes soa, o Se na dor
José Sar ney, que foi o pri me i ro a im plan tar uma te le vi-
são des se tipo. Ago ra, aque le ór gão tam bém terá a
sua emis so ra de te le vi são. Fe li ci to, nes te mo men to,
aque la au to ri da de por tão bra vo fe i to.

Sr. Pre si den te, Se na dor Pe dro Si mon, há pou co,
V. Exª es ta va tra tan do do tema te le vi são, e che ga em
boa hora a no tí cia de que te re mos a opor tu ni da de de
as sis tir aos tra ba lhos da Jus ti ça de nos so País e de
ver como ela fun ci o na, por den tro e por fora. 

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Pe dro Si mon) – V. Exª tem

toda ra zão. A Mesa tam bém fe li ci ta o Pre si den te do
Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, no exer cí cio da Pre si dên-
cia de Re pú bli ca, por san ci o nar a lei que cria a TV
Jus ti ça, que será mu i to im por tan te. Assim como as
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res pec ti vas TVs mu da ram as ima gens do Se na do e
da Câ ma ra, te nho cer te za de que o mes mo ocor re rá
com ima gem da Jus ti ça, com a ins ta la ção da TV Jus ti-
ça. Será mais um se tor mu i to im por tan te e sig ni fi ca ti-
vo. E po de re mos, as sis tin do à TV Jus ti ça, ana li sar,
res pe i tar, cri ti car, às ve zes, e ve ri fi car como anda a
Jus ti ça bra si le i ra.

A Mesa con gra tu la-se com V. Exª e faz suas as
sa u da ções à cri a ção da TV Jus ti ça, fe lici tan do o no -
bre Pre si den te do Su pre mo Tribu nal Fe de ral, que, no
exer cí cio da Pre si dên cia da Re pú bli ca, por gen ti le za
do Pre si den te, tem a opor tu ni da de de san ci o nar a lei
em evi dên cia.

O SR. PRESIDENTE (Pe dro Si mon) – Con ce do
a pa la vra ao no bre Lí der do Go ver no, Se na dor Ro me-
ro Jucá.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR. Pro -
nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) –
Sr. Pre si den te, Se na dor Pe dro Si mon, Srªs e Srs. Se -
na do res, fa rei duas co lo ca ções mu i to rá pi das, a pri -
me i ra para fa zer um agra de ci men to.

Co or de nei, pelo Go ver no, na Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, o de ba te da re for-
ma do Ju di ciá rio, e apre sen tei uma emen da, que foi
aca ta da pelo Re la tor e pelo Ple ná rio da Co mis são,
que en ten do ser ex tre ma men te im por tan te e pre en-
cher uma la cu na de i xa da pela Cons ti tu i ção.

Apre sen tei uma emen da dan do au to no mia ad mi-
nis tra ti va e fi nan ce i ra às de fen so ri as pú bli cas de todo o
País, por en ten der que cabe à De fen so ria Pú bli ca um
pa pel ex tre ma men te im por tan te, que é, na ver da de, o
de de mo cra ti zar a Jus ti ça, de pro te ger o ci da dão mais
po bre, que é a gran de ma i o ria da nos sa po pu la ção, que
não tem con di ção de pa gar ad vo ga do. Apro va mos,
aten den do a um ple i to e en ca mi nhan do uma luta da
Asso ci a ção Na ci o nal dos De fen so res Pú bli cos, essa
me di da, que con si de ro ex tre ma men te im por tan te.

Ontem, re pre sen tan tes do Cen tro de Assis tên-
cia Ju di ciá ria do Dis tri to Fe de ral e da De fen so ria Pú -
bli ca do Dis tri to Fe de ral fo ram ao meu ga bi ne te, co -
man da dos pelo Dr. Pa u lo Cé sar Cha gas, Di re tor-Ge-
ral, e sua gran de equi pe, para me en tre gar um di plo-
ma de re co nhe ci men to e de hon ra ao mé ri to pelo tra -
ba lho fe i to em fa vor de to das as de fen so ri as pú bli cas
do País. O di plo ma de hon ra ao mé ri to re co nhe ce os
ser vi ços por mim pres ta dos, com de di ca ção e le al da-
de, con tri bu in do para a cons tru ção da his tó ria da De -
fen so ria Pú bli ca e para o de sen vol vi men to de uma so -
ci e da de mais jus ta.

Qu e ro agra de cer esse ges to de to dos os de fen-
so res pú bli cos do Bra sil, em es pe ci al à De fen so ria
Pú bli ca do Dis tri to Fe de ral, ao Dr. Pa u lo Cé sar Cha -
gas, di zen do que con ti nu a re mos a lu tar para que a

Jus ti ça pos sa ser im plan ta da com mais ra pi dez e
para to dos. Te mos que com ba ter a im pu ni da de no
País, e para isso é pre ci so ter uma pres ta ção ju rí di ca
bem fe i ta e que pos sa che gar a to dos os bra si le i ros,
prin ci pal men te à po pu la ção mais po bre.

Peço a trans cri ção des se di plo ma, Sr. Pre si den te.
De se jo ain da fa zer um re gis tro ex tre ma men te

im por tan te para o País, fa lan do em nome da Li de ran-
ça do Go ver no: nes ta se ma na, a Pe tro bras que brou o
seu re cor de na ci o nal, com a pro du ção de 1,6 mi lhão
de bar ris de pe tró leo por dia, no Bra sil. A em pre sa
che gou a pro du zir, por tan to, 88% do con su mo na ci o-
nal. Esse é um fato ex tre ma men te aus pi ci o so.

Pa ra be ni zo os ser vi do res da Pe tro bras, a sua di -
re to ria, es pe ci al men te o Dr. Fran cis co Gros, Pre si-
den te da em pre sa. Sem dú vi da, essa em pre sa se fir -
ma cada vez mais no ce ná rio in ter na ci o nal como um
em pre sa al ta men te es pe ci a li za da e que hon ra o nos -
so País. De acor do com es ti ma ti vas fe i tas, até 2005
se re mos auto-su fi ci en tes na pro du ção de pe tró leo.
Esse é um fa tor ex tre ma men te po si ti vo para a nos sa
ba lan ça de pa ga men tos, para o equi lí brio das con tas
in ter nas e, mais do que isso, para evi tar pro ble mas
ori un dos dos con fli tos que ocor rem no Ori en te Mé dio
e que tan to in ter fe rem na vida dos pa í ses que de pen-
dem da im por ta ção de pe tró leo.

Peço a trans cri ção tam bém da ma té ria pu bli ca-
da pelo jor nal O Esta do de S. Pa u lo: “Pe trobras que -
bra re cor de de pro du ção”.

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

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

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

Pe tro brás que bra re cor de de pro du ção

NICOLA PAMPLONA

RIO – A Pe tro brás ul tra pas sou, no dia 12, a mar ca de pro -
du ção de 1,6 mi lhão de bar ris de pe tró leo, re cor de diá rio de pro -
du ção da com pa nhia. O vo lu me re pre sen ta 88% do con su mo na -
ci o nal, de 1,8 mi lhão de bar ris por dia, mas a auto-su fi ciên cia não 
será atin gi da em bre ve. Por ca u sa de pa ra das para ma nu ten ção
de pla ta for mas, a em pre sa terá uma mé dia anu al de pro du ção de 
1,49 mi lhão de bar ris em 2002, de acor do com o di re tor de Explo -
ra ção e Pro du ção, José Cou ti nho Bar bo sa.

A auto-su fi ciên cia de ve rá ser atin gi da ape nas em 2005,
con for me pre vê o pla ne ja men to es tra té gi co da Pe tro brás, quan do
a es ta tal es ta rá pro du zin do 1,9 mi lhão de bar ris por dia e em pre-
sas pri va das, ou tros 300 mil. A mé dia anu al de 2002 tam bém já
está pre vis ta e não re pre sen ta ne nhu ma re vi são no pla ne ja men to.
Em 2001, a em pre sa teve uma pro du ção mé dia de 1,37 mi lhão
de bar ris por dia, 50 mil a me nos que o pre vis to. A que da foi ca u-
sa da pelo na u frá gio da pla ta for ma P-36.
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O SR. PRESIDENTE (Pe dro Si mon) – Encer-
rou-se on tem o pra zo para apre sen ta ção de emen das
ao Pro je to de Re so lu ção nº 23, de 2002, de au to ria
dos Se na do res Car los Wil son e Ney Su as su na, que
acres cen ta in ci so ao art. 103 do Re gi men to Inter no.

Ao pro je to não fo ram ofe re ci das emen das.
A ma té ria, ane xa da ao Pro je to de Re so lu ção nº

81, de 1999, nos ter mos do Re que ri men to nº 472, de
1999, vai às Co mis sões de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci -
da da nia e Di re to ra.

O SR. PRESIDENTE (Pe dro Si mon) – Esgo-
tou-se on tem o pra zo pre vis to no art. 91, § 3º, do Re gi-
men to Inter no, sem que te nha sido in ter pos to re cur so,
no sen ti do da apre ci a ção, pelo Ple ná rio, das se guin-
tes ma té ri as:

– Pro je to de Lei do Se na do nº 429, de
1999, de au to ria do Se na dor Pe dro Si mon,
que dis põe so bre o com pa re ci men to bi e nal
dos Che fes de Mis sões Di plo má ti cas pe ran-
te o Se na do Fe de ral;

– Pro je to de Lei do Se na do nº 244, de
2001, de au to ria do Se na dor Lú cio Alcân ta-
ra, que al te ra a Lei nº 8.313, de 23 de de-
zem bro de 1991, que res ta be le ce prin cí pi os
da Lei nº 7.505, de 2 de ju lho de 1986, ins ti-
tui o Pro gra ma Na ci o nal de Apo io à Cul tu ra
(Pro nac) e dá ou tras pro vi dên ci as;

– Pro je to de Lei do Se na do nº 44, de
2002, de au to ria do Se na dor Lú cio Alcân ta-
ra, que de no mi na “Ro do via Go ver na dor Vir -
gí lio Tá vo ra” tre cho da ro do via BR-116.

Ten do sido apre ci a dos ter mi na ti va men te pe las
Co mis sões de Edu ca ção e de Re la ções Exte ri o res e 
De fe sa Na ci o nal, os Pro je tos de Lei do Se na do nºs
244, de 2001, e 44, de 2002, apro va dos, vão à Câ-
ma ra dos De pu ta dos; o de nº 429, de 1999, re je i ta-
do, vai ao Arqui vo.

O SR. PRESIDENTE (Pe dro Si mon) – A Pre si-
dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que re ce beu o Ofí cio nº
101/02, de 16 do cor ren te, do Pre si den te da Co mis-
são Mis ta de Se gu ran ça Pú bli ca, em adi ta men to ao
Ofí cio nº 95/02, en ca mi nhan do o tex to con so li da do do 
pro je to de lei que ins ti tui o Fun do Na ci o nal de Se gu-
ran ça Pú bli ca, com os des ta ques apro va dos por
aque la Co mis são.

Com re fe rên cia ao ex pe di en te lido, a Pre si dên-
cia pres ta os se guin tes es cla re ci men tos ao Ple ná rio:

– a re fe ri da ma té ria fora ini ci al men te
en ca mi nha da ao Se na do Fe de ral por meio
do Ofí cio nº 95, de 2002, da que le Co le gi a-
do, ten do sido lida em ple ná rio no dia 24 de
abril úl ti mo, onde re ce beu a de no mi na ção
de Pro je to de Lei do Se na do nº 108, de

2002, que foi pu bli ca do no Diá rio do Se na do
Fe de ral e em avul sos;

– ime di a ta men te à sua pu bli ca ção,
abriu-se pra zo de cin co dias úte is para ofe -
re ci men to de emen das à ma té ria pe ran te a
Mesa;

– fin do esse pra zo, sem ofe re ci men to
de emen das, o pro je to foi agen da do na
Ordem do Dia da ses são de li be ra ti va or di-
ná ria do dia 21 pró xi mo, para apre ci a ção
em ple ná rio.

Pres ta dos es ses es cla re ci men tos e em face do
novo tex to tra zi do nes te mo men to ao co nhe ci men to
des ta Casa, a Pre si dên cia de ter mi na a re ti ra da do
Pro je to de Lei do Se na do nº 108, de 2002, da Ordem 
do Dia pre vis ta para o pró xi mo dia 21, a pu bli ca ção
do novo tex to no Diá rio do Se na do Fe de ral e a re pu-
bli ca ção dos avul sos cor res pon den tes, bem como a
re a ber tu ra do pra zo para ofe re ci men to de emen das
ao pro je to, na for ma do novo tex to apre sen ta do.

É o se guin te o novo pro je to para re pu-
bli ca ção:

(*)PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 108, DE 2002

(Da 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)

Alte ra a re da ção do § 3º do art. 4º da 
Lei nº 10.201, de 14 de fe ve re i ro de 2001,
que ins ti tui o Fun do Na ci o nal de Se gu-
ran ça Pú bli ca (FNSP), e dá ou tras pro vi-
dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 4º da Lei nº 10.201, de 14 de fe ve re-

i ro de 2001, pas sa a vi go rar com a se guin te re da ção:

”Art. 4º O FNSP apo i a rá pro je tos na
área de se gu ran ça pú bli ca, des ti na dos, den -
tre ou tros, a:

I – re e qui pa men to das po lí ci as es ta du-
a is, in clu si ve cor po de bom be i ros;

..............................................................
III – sis te mas de in for ma ções, de in te li-

gên cia e in ves ti ga ção, bem como de es ta tís-
ti cas po li ci a is;

..............................................................
VI – in for ma ti za ção“.(NR)

Art. 2º O art. 4º, § 3º da Lei nº 10.201, de 14 de 
fe ve re i ro de 2001, pas sa a vi go rar com a se guin te
re da ção:

(*)Re pu bli ca do em subs ti tu i ção ao an te ri or, para in clu ir os des ta-
ques apro va dos  pela Co mis são.
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”Art. 4º ...................................................
..............................................................
 § 3º Só te rão aces so aos re cur sos do

FNSP o ente fe de ra do que te nha ins ti tu í do,
em seu âm bi to, pla no de se gu ran ça pú bli ca,
ou o mu ni cí pio que man te nha guar da mu ni-
ci pal ou po li ci a men to co mu ni tá rio e Con se-
lho de Se gu ran ça Pú bli ca, vi san do à ob ten-
ção dos re sul ta dos a que se re fi ra o pa rá-
gra fo an te ri or.“ (NR)

 Art. 3º Esta lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.

Sala da Co mis são,

FRAG MEN TO DO RE LA TÓ RIO FI NAL DA
COMISSÃO MIS TA DE SE GU RAN ÇA PÚ BLI CA:

Vas con cel los; PL 451, de 1995, do De pu ta do
Arnal do Chi na glia; PL 4.062, de 2001, do De pu ta do
Ro nal do Vas con cel los; PL 4.846, de 1994, do De pu-
ta do Fran cis co Sil va; PL 1.508, de 1999, do De pu ta do
Lino Ros si; PL 2.549, de 1996, do De pu ta do Au gus to
Nar des; 1768, de 1999, do De pu ta do Antô nio Car los
Bis ca ia; PL 20, de 1999, do De pu ta do Pa u lo Ro cha;
PL 306, de 1999, do Se na dor Lú cio Alcân ta ra; PL
642, de 1999, do Se na dor Ge ral do Althoff; PL 104, de
2000, do Se na dor Íris Re zen de e PL 204, de 2000, do
Se na dor José Ro ’ber to Arru da.

Por sua par ti ci pa ção em nos so Gru po de Tra ba-
lho, me re ce pon de ra ção tam bém o PL 4.342, de
2001, do De pu ta do Mar cus Vi cen te, que “dis põe so -
bre o mo ni to ra men to ele trô ni co de pre sos”.

To da via, pela sua pró pria de fi ni ção, con si de ra-
mos não se tra tar de ma té ria con di zen te com os te-
mas tra ta dos por essa Sub-Co mis são — que são
aque les re la ci o na dos jus ta men te com as pe nas al ter-
na ti vas às me di das res tri ti vas à li ber da de (pri são) —,
sen do, a nos so sen tir, ina pro pri a da a dis cus são do re -
fe ri do Pro je to nes te Gru po de Tra ba lho, na me di da em 
que o mes mo cu i da so bre ino va ção na exe cu ção da
pena de pri são (ob je to do pro je to), de ven do, por isso,
re ce ber aten ção mais co me di da, in clu si ve do Con se-
lho Na ci o nal de Po lí ti ca Cri mi nal e Pe ni ten ciá ria.

II – Com ple men ta ção do re la tó rio
Con for me ses são da Co mis são Mis ta de Se gu-

ran ça Pú bli ca e Vi o lên cia re a li za da no dia 13 de mar -
ço pas sa do, na apre ci a ção do Re la tó rio Par ci al re la ti-
vo aos pro je tos de lei apre sen ta dos so bre pe nas al -
ter na ti vas, ce lu la res pré-pa gos e Fun do Na ci o nal de
Se gu ran ça Pú bli ca, o no bre De pu ta do Mar cos Ro lim
apre sen tou os se guin tes des ta ques, que pas sa mos a
enu me rar:

• Destaque nº 1, com adição de mais uma
modalidade de pena alternativa: restrição de

circulação (acrescenta inciso ao art. 43 do PL
que altera o art. 43 do Código Penal);

• Destaque nº 2, especifica que os recursos
arrecadados com a multa e a perda de bens
serão destinados ao Fundo Penitenciário
Estadual (modifica o art. 49, caput, e 51, § 1º,
do PL que altera o art. 43 do Código Penal);

• Destaque nº 3, com adição de prioridades à
destinação do Fundo Nacional de Segurança
Pública (FNSP), sugerindo aplicação dos
recursos também para formação de policiais,
informatização, recursos de inteligência e
valorização salarial (acrescenta incisos ao
art. 4º, do PL que modifica a Lei nº 10.201, de
14 de fevereiro de 2001);

• Destaque nº 5, com adição da exigência
também de Policiamento Comunitário para a
destinação de recursos do Fundo Nacional de
Segurança Pública (FNSP) (acrescenta
expressão ao § 3º do art. 4º do PL que modifica
a Lei nº 10.201, de 14 de fevereiro de 2001);

• Destaque nº 6, com adição da necessidade
de projeto de lei sobre a proibição de
propaganda sobre a comercialização de
armas;

• Destaque nº 7, com a adição da necessidade
de projeto de lei sobre a exigência de que a
coleção de armas possa se dar apenas em
locais de natureza pública.

Por ou tro lado, o no bre De pu ta do Luiz Edu ar do
Gre e nhalgh en ca mi nhou dis cus são no sen ti do que o 
pro je to de lei so bre acrés ci mo de pena em caso de
uti li za ção de arma de fogo (rou bo, ex tor são e re sis-
tên cia) fos se re ti ra do da Lei de Armas e fi xa do no
pro je to de lei de al te ra ção do Có di go Pe nal, no que
foi aca ta do.

Na fase de dis cus são e vo ta ção, os des ta ques
nºs 1, 2, 3, 4, 5 e 6 fo ram aca ta dos pelo Re la tor do
Gru po de Tra ba lhos so bre Ações Pre ven ti vas.

Ofí cio nº 101/02 – CMEsp – “Se gu ran ça Pú bli ca”

Bra sí lia (DF), 16 de maio de 2002.

Exce len tís si mo Se nhor
Se na dor Ra mez Te bet
Dig nís si mo Pre si den te do Con gres so Na ci o nal
Nes ta

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te,
Em adi ta men to ao Ofí cio nº 95/02 – CMEsp “Se -

gu ran ça Pú bli ca”, en ca mi nho a Vos sa Exce lên cia o
tex to con so li da do do PL que ins ti tui o FNSP, com os
des ta ques apro va dos pela Co mis são.

Res pe i to sa men te, – Se na dor  Íris Re zen de,
Pre si den te.
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O SR. PRESIDENTE (Pe dro Si mon) – Os Srs.
Se na do res Mo za ril do Ca val can ti e Mo re i ra Men 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. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR) –

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, mi nha pre sen ça
na tri bu na do Se na do Fe de ral pren de-se, des ta fe i ta, à
dis cus são de tema da mais alta re le vân cia para nos so
País e que tem sido abor da do, nes ta tri bu na, por meus
ilus tres Pa res, em re pe ti das opor tu ni da des.

Re fi ro-me à agro in dús tria, se tor eco nô mi co que
tra di ci o nal men te se re ves te de im por tân cia na eco no-
mia na ci o nal e que, se gun do es tu dos di vul ga dos pelo
IBGE, apre sen tou re sul ta dos ex pres si va men te po si ti-
vos no ano fin do.

Enquan to o seg men to in dus tri al como um todo
cres ceu cer ca de 1,5%, acom pa nhan do o ní vel de
cres ci men to do PIB, o se tor agro in dus tri al cres ceu

mais de 2,5%, ge ran do um to tal de ri que zas su pe ri or
a 130 bi lhões de re a is, sig ni fi can do mais de 11% do
Pro du to Inter no Bru to bra si le i ro.

O com ple xo de pro du ção de in su mos para a agro -
pe cuá ria, com pre en den do as má qui nas, as se men tes e 
os fer ti li zan tes e de fen si vos, em con jun to com a es tru tu-
ra de be ne fi ci a men to de pro du tos agrí co las e pe cuá ri os
pri má ri os, aí en ten di dos os grãos, as fru tas, as vá ri as
car nes e de ma is pro du tos ani ma is, foi pu jan te em 2001, 
com um di na mis mo ím par, ca paz de re ver ter o de sem-
pe nho ne ga ti vo de 2000, quan do o se tor ha via en co lhi-
do em 3,6 pon tos per cen tu a is.

Ao lado de ou tros ele men tos po si ti vos que ca -
rac te ri za ram a agro in dús tria em 2001, como as con di-
ções cli má ti cas, as boas sa fras e as con jun tu ras mer -
ca do ló gi cas fa vo rá ve is, cum pre des ta car a ex pres si-
va par ce la de in ves ti men tos que fo ram alo ca dos ao
se tor, atin gin do 4,4 bi lhões de re a is, se gun do os res -
pon sá ve is pela área de agro ne gó ci os do BNDES.
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O apor te ade qua do de fi nan ci a men tos per mi tiu a
pro gra ma ção ade qua da das ati vi da des de pro du ção de
in su mos e de be ne fi ci a men to de pro du tos, de for ma
mo der na e sus ten tá vel, o que re sul tou em pro du tos fi -
na is de qua li da de, a pre ços com pe ti ti vos, tan to no mer -
ca do in ter no como nos mer ca dos in ter na ci o na is.

O re fle xo de tal con jun tu ra fa vo rá vel foi sen ti do
por nós to dos, na me di da em que os pro du tos agro pe-
cuá ri os não ca u sa ram ma i or im pac to nos ín di ces in -
fla ci o ná ri os de 2001.

Além dis so, e tão im por tan te quan to sua in fluên-
cia na eco no mia in ter na, foi a con tri bu i ção da agro in-
dús tria para a ba lan ça co mer ci al na ci o nal.

Em 2001, a re ce i ta de ex por ta ções do com ple xo
de agro ne gó ci os su pe rou a casa dos 19 bi lhões de
dó la res nor te-ame ri ca nos, re pre sen tan do cer ca de
um ter ço das ex por ta ções na ci o na is, se gun do da dos
da Con fe de ra ção Na ci o nal da Agri cul tu ra.

O su pe rá vit de nos sa ba lan ça, o pri me i ro nos
sé ti mos úl ti mos anos, atin giu a casa de 2,6 bi lhões de
dó la res e, com cer te za, pode ser cre di ta do ao bri lhan-
te de sem pe nho dos agro ne gó ci os, cuja ba lan ça se to-
ri al apre sen tou um su pe rá vit de 14,7 bi lhões de dó la-
res, com pro van do, de for ma ine quí vo ca, a im por tân-
cia fun da men tal dos ne gó ci os agro pe cuá ri os para as
ex por ta ções na ci o na is.

Ao apre sen tar es ses da dos, ten to res sal tar,
mais uma vez, a im por tân cia de uma po lí ti ca sé ria
de atu a ção se to ri al, como base para a con se cu ção
de su ces so e de de sen vol vi men to de qual quer ati vi-
da de eco nô mi ca.

Os fi nan ci a men tos, o apo io à ex por ta ção e a
ca pa ci ta ção tec no ló gi ca são as fer ra men tas que vi-
mos uti li za das e que re dun da ram num cres ci men to
fir me e sus ten tá vel para o se tor.

Res ta-nos, pois, en vi dar to dos os es for ços
para a ma nu ten ção de tal ce ná rio, com a mais pro-
fun da con vic ção de que, ao en con tro das mais le gí ti-
mas vo ca ções na ci o na is, a agro in dús tria con ti nu a rá
re pre sen tan do um dos ba lu ar tes da vida eco nô mi ca
bra si le i ra.

Era o que ti nha a di zer.
Mu i to obri ga do.
O SR. MOREIRA MENDES (PFL– RO) – 

RONDONIAGORA RECEBE
PRÊMIO INTERNACIONAL

Se nhor Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, in di ca do
pela aca de mia do IBEST, o site RONDONIAGORA.COM,

es pe ci a li za do em in for ma ção jor na lís ti ca, ven ceu a vo ta-
ção po pu lar, sa gran do-se em pri me i ro lu gar no Esta do
de Ron dô nia, como o melhor e ma i or no Oscar da
Inter net Mun di al. A pre mi a ção acon te ceu em São Pa -
u lo, no Clu be Via Fun chal, em uma fes ta que re u niu
mais de 2.500 con vi da dos, en tre es tre las da Rede
Glo bo de Te le vi são, em pre sá ri os e re pre sen tan tes de
con glo me ra dos, a exem plo da Ca i xa Eco nô mi ca Fe -
de ral, IBM e Bra des co.

Ma i or por tal de co mu ni ca ção da Ama zô nia, o
RONDONIAGORA.COM le vou o nome do Esta do ao
es tre la to na ci o nal e mun di al na no i te des ta ter ça-fe i ra.
A vi tó ria, que co roa com êxi to a tra je tó ria do jor na lis-
mo sé rio em Ron dô nia, re pre sen ta um pas so im por-
tan te na co mu ni ca ção do Esta do. Ino va dor pelo seu
for ma to de le var a to dos os 52 mu ni cí pi os a no tí cia
como ele acon te ce e no exa to mo men to dos fa tos fas -
ci na cada um dos mi lha res de in ter na u tas que acre di-
ta ram e acre di tam em um tra ba lho.

A vi tó ria, tam bém, é a mes ma para os pro fis si-
o na is da NAVEGANTESWEB, de For ta le za-CE, res -
pon sá vel por todo o pro je to, sis te ma de no tí ci as e
de sign do site cam peão RONDONIAGORA.COM. A 
fes ta em São Pa u lo foi co man da da pelo apre sen ta-
dor Lu ci a no Huck, e con tou com cer ca de 2 mil e
500 con vi da dos, e atra ções de re no me na ci o nal.

O PRÊMIO IBEST é con si de ra do o Oscar
mun di al da in ter net, pois é a pre mi a ção que re ú ne o 
ma i or nú me ro de ins cri tos e vo tan tes em todo o
mun do. Este ano, o prê mio apon tou os me lho res em 
43 ca te go ri as e ele geu me lho res si tes re gi o na is do
País. Lan ça do em 1995, o prê mio re co nhe ce os no-
vos ta len tos e pre mia o es for ço dos pro fis si o na is e
dos si tes que fa zem a his tó ria da in ter net no Bra sil.

Assim, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,
que ro re gis trar nos Ana is des ta Casa este fato que or -
gu lha a Impren sa Ron do ni en se, re co nhe cen do o tra -
ba lho in can sá vel dos Jor na lis tas GERSON COSTA e
ELIANIO NASCIMENTO, pro pri e tá ri os da Cen tral
Ama zô ni ca de Co mu ni ca ções, apro va da com o
PRÊMIO.

Era o que ti nha a di zer.
O SR. PRESIDENTE (Pe dro Si mon) – Nada

mais ha ven do a tra tar, a Pre si dên cia vai en cer rar os
tra ba lhos.

Está en cer ra da a ses são.

(Le van ta-se a ses são às 10 ho ras e 23 
mi nu tos.)

(OS 14846/02)
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Ata da 64ª Ses são Não De li be ra ti va,
em 20 de maio 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. Na bor Jú ni or e Re gi nal do Du ar te

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

O SR. PRESIDENTE (Na bor Jú ni or) – Ha ven do
nú me ro re gi men tal, de cla ro aber ta a ses são.

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

O Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Re gi-
nal do Du ar te, 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 157, DE 2002
(Nº 379/2002, 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 Mar cus Ca ma cho De Vin cen zi, Mi nis tro de
Pri me i ra Clas se da Car re i ra de Di plo ma ta do Qu a dro
Per ma nen te do Mi nis té rio das Re la ções Exte ri o res,
para exer cer o car go de Emba i xa dor do Bra sil jun to à
Re pú bli ca Li ba ne sa.

Os mé ri tos do Se nhor Mar cus Ca ma cho de Vin -
cen zi, 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 maio de 2002. – Fernando
Henrique Cardoso.

EM Nº 160/DP/ARC/MRE/APES

Bra sí lia, 10 de maio 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
Mar cus Ca ma cho de Vin cen zi, Mi nis tro de Pri me i ra
Clas se da Car re i ra de Di plo ma ta, do Qu a dro Per -
ma nen te do Mi nis té rio das Re la ções Exte ri o res,
para exer cer o car go de Emba i xa dor do Bra sil jun to
à Re pú bli ca Li ba ne sa.

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
Mar cus Ca ma cho de Vin cen zi, que, jun ta men te com
a Men sa gem ora sub me ti das à apre ci a ção de Vos sa
Exce lên cia, se rão apre sen ta dos ao Se na do Fe de ral
para exa me por par te de seus ilus tres mem bros.

Res pe i to sa men te, Cel so La fer, Mi nis tro de
Esta do das Re la ções Exte ri o res.
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MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES
Di vi são do Ori en te Pró xi mo

Lí ba no – Infor ma ções bá si cas
Che fe de Esta do: Pre si den te Ge ne ral Émi le La houd
Che fe de Go ver no: Ra fic al-Ha ri ri (Pre si den te do
Con se lho de Mi nis tros)
Pre si den te do Par la men to: De pu ta do Na bih Ber ri
Mi nis tro dos Ne gó ci os Estran ge i ros: Mah moud
Ham moud

Em no vem bro de 1998, o Ge ne ral Émi le La-
houd (ex-Co man dan te das For ças Arma das Li ba ne-
sas) foi ele i to Pre si den te da Re pú bli ca pela Assem-
bléia Na ci o nal li ba ne sa. Sua ele i ção ali men tou a es -
pe ran ça de um re gi me de ma i or con cer ta ção en tre
as di fe ren tes cor ren tes in ter nas. O Pri me i ro-Mi nis tro
Ra fic al-Ha ri ri, que es ti ve ra à fren te do Go ver no no
pe río do de 1991 a 1998, ime di a ta men te após o fi nal
da Gu er ra Ci vil (1975-1991), foi re con du zi do ao car -
go em ou tu bro úl ti mo, após a mal su ce di da, prin ci-
pal men te do pon to de vis ta eco nô mi co e fi nan ce i ro,
e bre ve ges tão do Pri me i ro-Mi nis tro Se lim el-Hoss.

A par tir de 1991, com o tér mi no do con fli to ci vil,
o Lí ba no pas sa a en vi dar es for ços para a re cons tru-
ção do país. Para tan to, o país tem pro cu ra do ga ran tir
o apo io dos dois prin ci pa is ato res ex ter nos no ce ná rio
re gi o nal, Esta dos Uni dos e União Eu ro péia (mais es -
pe ci fi ca men te, a Fran ça, tra di ci o nal ali a da do Lí ba no,
cujo Pre si den te, Jac ques Chi rac, tem es pe ci a is li ga-
ções de ami za de com o Pri me i ro-Mi nis tro al-Ha ri ri),
bem como das mo nar qui as do Gol fo.

Com a as si na tu ra dos Acor dos de Ta’ef, em ou -
tu bro de 1989, a Sí ria emer giu como o gran de agen te
pa ci fi ca dor do Lí ba no. Em maio de 1991, foi as si na do
o Tra ta do de Fra ter ni da de, Co o pe ra ção e Co or de na-
ção en tre a Sí ria e o Lí ba no, que for ma li zou uma ín ti-
ma vin cu la ção das po lí ti cas in ter na e ex ter na dos dois 
pa í ses.

Ao lon go dos úl ti mos me ses, têm sido fre qüen-
tes, em Be i ru te e em ou tras ci da des li ba ne sas, ma ni-
fes ta ções de re li gi o sos, po lí ti cos e es tu dan tes, con-
trá ri as à pre sen ça sí ria e à in ge rên cia de Da mas co
nos as sun tos in ter nos li ba ne ses. Des ta cam-se en tre
os opo si to res da pre sen ça sí ria o Pa tri ar ca ma ro ni ta,
Car de al Nas ral lah Bu tros Sfe ir, e o lí der po lí ti co dru so
Wal lid Jum blatt.

Des de a cri a ção de Isra el (1948), as re la ções
en tre os dois pa í ses fo ram mar ca das pela ten são.
Isra el man ti nha, des de 1978, pre sen ça mi li tar ao lon -
go de uma “buf fer zone” (zona de se gu ran ça) de 10
km na fron te i ra sul li ba ne sa.

No fi nal de maio de 2000, o co lap so do Exér ci to
do Sul do Lí ba no (ESL), mi lí cia li ba ne sa apo i a da por
Isra el, fren te às ações cada vez mais efi ci en tes do
Hez bol lah, ace le rou o pro ces so de de so cu pa ção dos
ter ri tó ri os li ba ne ses. Em de ci são sur pre en den te, o
Go ver no is ra e len se de ter mi nou o adi an ta men to da
re ti ra da de suas for ças do ter ri tó rio li ba nês, pre vis ta
ini ci al men te para ju lho de 2000, efe tu an do a de so cu-
pa ção às pres sas nos dias 23 e 24 de maio da que le
ano, en cer ran do vin te e dois anos de ocu pa ção. O
Go ver no sí rio, ain da que tar di a men te (1º-6-2000), in -
for mou ace i tar os ter mos da re ti ra da e da de mar ca-
ção de fron te i ras no sul do Lí ba no, a car go das Na -
ções Uni das. Em prin cí pio, Isra el te ria pre fe ri do pro -
ce der à re ti ra da de suas for ças do Lí ba no após a nor -
ma li za ção da si tu a ção com Da mas co.

Em fins de ja ne i ro úl ti mo, da mes ma for ma
como tem pro ce di do em anos an te ri o res, o Con se lho
de Se gu ran ça das Na ções Uni das (CSNU) es ten deu
o man da to da For ça Inte ri na das Na ções Uni das no
Lí ba no (UNIFIL) até o fi nal de ju nho de 2002.

A nova es pi ral de vi o lên cia ve ri fi ca da en tre pa -
les ti nos e is ra e len ses mo ti vou o Hez bol lah a em pre-
en der ações de guer ri lha con tra as tro pas de de fe sa
de Isra el es ta ci o na das na re gião das Fa zen das de
Che baa, úni ca re gião ain da con tes ta da por Be i ru te
após a de mar ca ção, pela ONU, da “li nha azul”que de -
li mi ta a fron te i ra en tre os dois pa í ses (se gun do os pe -
ri tos da ONU, a área per ten ce ria à Sí ria, ra zão pela
qual Isra el en ten de que o as sun to deve ser ob je to de
ne go ci a ções com Da mas co uni ca men te). Com efe i to,
em ou tu bro de 2000, logo após a eclo são da Inti fa da
de Al Aqsa, o Hez bol lah lo grou cap tu rar na que la re -
gião três sol da dos is ra e len ses que ain da con ti nu am
em po der da mi lí cia. Em mar ço de 2002, com um novo
agra va men to das ten sões re gi o na is, o Hez bol lah vol -
tou a ata car o nor te de Isra el e a re gião de Che baa,
fato que mo ti vou a pas sa gem do Se cre tá rio de Esta -
do nor te-ame ri ca no Co lin Po well por Be i ru te em abril
cor ren te. Entre tan to, es pe cu la-se que, na re a li da de,
te ria sido a in ter ven ção di re ta do Mi nis tro dos Ne gó ci-
os Estran ge i ros do Irã, Ka mal Ka ra zi, em ges tões em
Da mas co e em Be i ru te que mo ti va ram um acal mar da 
si tu a ção na re gião fron te i ri ça.

Pre o cu pa o Go ver no li ba nês a gra ve si tu a ção
eco nô mi co-fi nan ce i ra do país. Suas pri o ri da des são a 
su pe ra ção do dé fi cit or ça men tá rio e a re ne go ci a ção
da dí vi da ex ter na (cer ca de US$24 bi lhões), com vis ta
a con se guir ma i or cre di bi li da de in ter na ci o nal para
atra ção de in ves ti men tos.

Per sis te no Lí ba no um ele va do dé fi cit na ba lan-
ça co mer ci al. Essa si tu a ção tor na o país ex tre ma-
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men te de pen den te de trans fe rên ci as ex ter nas, se jam
elas em prés ti mos, do a ções ou re mes sas da po pu la-
ção li ba ne sa re si den te em ou tros pa í ses.

As re la ções bi la te ra is Bra sil-Lí ba no são sin gu la-
ri za das por im por tan tes con di ci o nan tes in ter nas. O
re la ci o na men to po lí ti co bi la te ral tem sido cor re to e
cor di al, des pro vi do de con ten ci o sos de qual quer na -
tu re za.

Encon tra-se no Bra sil a mais nu me ro sa co mu ni-
da de de ori gem li ba ne sa no ex te ri or, es ti ma da en tre 8 
a 9 mi lhões de in di ví du os (cer ca de 5% da po pu la ção
bra si le i ra e mais do que o do bro da li ba ne sa.

No pla no mul ti la te ral, a atu a ção di plo má ti ca bra -
si le i ra tem-se ca rac te ri za do pela de fe sa cons tan te,
em to dos os fo ros, da so be ra nia e in de pen dên cia do
povo li ba nês. O Bra sil exi giu a apli ca ção da Re so lu-
ção nº 425 (1978) do CSNU que de ter mi nou a re ti ra-
da das for ças de ocu pa ção de Isra el do Sul do Lí ba no.
Por seu tur no, Be i ru te de fen de a re for ma das Na ções
Uni das e de mons tra sim pa tia à even tu al ocu pa ção
pelo Bra sil de um as sen to per ma nen te no Con se lho
de Se gu ran ça. Os apo i os re cí pro cos a can di da tu ras
cons ti tu em a tô ni ca da co o pe ra ção en tre os dois pa í-
ses nos or ga nis mos in ter na ci o na is.

 É gran de a aten ção de Be i ru te à diás po ra li ba-
ne sa ra di ca da no Bra sil, o que tem mo ti va do a vi si ta
de im por tan tes au to ri da des: os três prin ci pa is di ri gen-
tes da que le país vi si ta ram o Bra sil num pra zo de dois
anos, a sa ber: o Pri me i ro-Mi nis tro Ra fic Ha ri ri, em
1995, du ran te sua pri me i ra ges tão; o Pre si den te do
Par la men to, De pu ta do Na bih Ber ri, em 1996; e o en -
tão Pre si den te da Re pú bli ca, Eli as Hra oui, em 1997.

O Lí ba no re ce beu a vi si ta dos Mi nis tros de Esta -
do das Re la ções Exte ri o res, Cel so Amo rim, em 1994, 
e Luiz Fe li pe Lam pre ia, em 1997. Em ju lho de 1997,
deu-se a vi si ta do Pre si den te da Câ ma ra dos De pu ta-
dos Mi chel Te mer. O De pu ta do Ri car do Izar (Gru po
Par la men tar Bra sil-Lí ba no) com pa re ceu à pos se do
Pre si den te La houd, em no vem bro de 1998, e o
ex-Pre si den te da Re pú bli ca, Se na dor José Sar ney,
vi si tou o país em maio de 1999, em ca rá ter pri va do.

A vi si ta ofi ci al ao Bra sil (de 14 a 17 de agos to de
2001) do Mi nis tro da Edu ca ção do Lí ba no, De pu ta do
Abdel Ra him Mu rad, teve como ob je ti vo prin ci pal dis -
cu tir pos sí ve is li nhas de co o pe ra ção en tre os dois pa -
í ses na área da edu ca ção. O De pu ta do Mu rad, que
tam bém pos sui a na ci o na li da de bra si le i ra, man tém
boas re la ções com Da mas co e fi gu ra como pro vá vel
su ces sor do atu al Pri me i ro-Mi nis tro, Ra fic al-Ha ri ri.
Tra tou-se de sua se gun da vi si ta ofi ci al ao Bra sil, ha-
ven do a pri me i ra sido re a li za da em ju lho de 1996,

quan do ocu pa va a pas ta do Ensi no Téc ni co e Vo ca ci-
o nal. Em prin cí pio mar ca da para ter ocor ri do no de-
cor rer de 2001, a vi si ta do Se nhor Pre si den te da Re -
pú bli ca ao Lí ba no de pen de, ain da, da de fi ni ção de
data opor tu na a am bos os Go ver nos.

Em fins de 2001, o Pre si den te Émi le La houd
ma ni fes tou in te res se em vi si tar ofi ci al men te o Bra sil
no de cor rer do pri me i ro se mes tre de 2002. A vi si ta,
ini ci al men te mar ca da para fe ve re i ro úl ti mo, está ten -
ta ti va men te agen da da para re a li zar-se no pe río do de
22 a 24 de maio de 2002.

O co mér cio bi la te ral po de rá ser me lhor ex plo ra-
do, con si de ran do-se, so bre tu do, o es pe ci al afi na men-
to po lí ti co en tre os dois pa í ses. A par tir do fim da Gu -
er ra Ci vil, co me ça ram a am pli ar-se e di ver si fi car-se
os con ta tos en tre os dois pa í ses e o Bra sil ini ci ou a
com pra de pro du tos li ba ne ses. Mes mo as sim, os flu -
xos de co mér cio são ain da ir re gu la res, de pe que na
mon ta e pou co di ver si fi ca dos. Em 2000, o Bra sil ex -
por tou para o Lí ba no US$54 mi lhões e im por tou ape -
nas US$620 mil.

Mis são em pre sa ri al or ga ni za da pela “Câ ma ra
de Co mér cio Lí ba no Bra si le i ra de São Pa u lo“ re a li zou
em maio de 2001 vi si ta ex plo ra tó ria ao Lí ba no. Com o
apo io da Emba i xa da em Be i ru te, a mis são lo grou
man ter en con tros de tra ba lho com as prin ci pa is li de-
ran ças po lí ti cas e eco nô mi cas do país.

(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 160, DE 2002
(Nº 386/2002, 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 nos arts. 56
e 66 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. 57, 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 Edgard Tel les Ri be i ro, Mi nis tro de
Se gun da Clas se, da Car re i ra de Di plo ma ta do Qu a-
dro Per ma nen te do Mi nis té rio das Re la ções Exte ri o-
res, para exer cer o car go de Emba i xa dor do Bra sil
jun to à Fe de ra ção da Ma lá sia.

Os mé ri tos do Emba i xa dor Edgard Tel les Ri be-
i ro, 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, 16 de maio de 2002. – Mar co Au ré lio
Mel lo.

EM Nº 161/DP/ARC/MRE/APES

Bra sí lia, 13 de maio 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 nos arts. 56 e 66 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.
57, 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 Edgard Tel les Ri be i-
ro, Mi nis tro de Se gun da Clas se da Car re i ra de Di plo-
ma ta, do Qu a dro Per ma nen te do Mi nis té rio das Re la-
ções Exte ri o res, para exer cer o car go de Emba i xa dor
do Bra sil jun to à Fe de ra ção da Ma lá sia.

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
Edgard Tel les Ri be i ro, que, jun ta men te com a Men sa-
gem ora sub me ti da à apre ci a ção de Vos sa Exce lên-
cia, se rão apre sen ta dos ao Se na do Fe de ral para exa -
me por par te de seus ilus tres mem bros.

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

Os pri me i ros ha bi tan tes da Ma lá sia fo ram os
Orang Asli, da Pe nín su la, e os Run gus, de Sa bah. Os
pró xi mos a che ga rem, os ma la i os, re pre sen tam a se -
gun da e a ter ce i ra onda des se mo vi men to mi gra tó rio.
O is la mis mo tra zi do pe los mer ca do res ára bes to-
mou-se a re li gião ma jo ri tá ria, após a con ver são dos lí -
de res ma la io-hin dus de Má la ca (ci da de clás si ca da
cul tu ra ma la ia). Após um pe río do de co lo ni za ção por -
tu gue sa e, pos te ri or men te, in gle sa na re gião, a Ma lá-
sia se tor nou in de pen den te em agos to de 1957.

A Ma lá sia é uma mo nar quia par la men ta ris ta
com pos ta por tre ze re giões ad mi nis tra ti vas, das
qua is nove sul ta na tos. A cada cin co anos, um dos
sul tões é es co lhi do Che fe de Esta do (Rei).

O Che fe de Go ver no, Pri me i ro Mi nis tro Mo hat-
hir bin Ma ha mad, mem bro do Par ti do Baru, está no
po der des de 1981. O Le gis la ti vo ma la io é bi ca me ral,
e con sis te de um Se na do, com 70 mem bros e uma
Casa dos Re pre sen tan tes, com 193 mem bros. Den-
tre os prin ci pa is par ti dos en con tram-se a Co a li zão
Fren te Na ci o nal – com pos ta pela Orga ni za ção Uni-
da Ma la ia Na ci o nal (UMINO) e Asso ci a ção Ma la ia
Chi ne sa, den tre ou tros agru pa men tos –, a Ação De -
mo crá ti ca (DAP), o Sa bah Uni do, ou PBS, o Par ti do
Islâ mi co da Ma lá sia (PAS), o Par ti do da Jus ti ça Na-
ci o nal (PKN).

Re cen te men te, os aten ta dos de 11 de se tem-
bro re for ça ram jun to à po pu la ção ma la ia – com pos ta
por 53% de mu çul ma nos – o re pú dio ao ex tre mis mo
is lâ mi co, que vi nha sen do se ve ra men te re pri mi do
pelo Pri me i ro Mi nis tro Ma ha tir Mo ha mad e por seu
par ti do, a UMNO. No go ver no des de 1981, o pres ti-
gio do man da tá rio vi nha, nos úl ti mos anos, sen do
des gas ta do por de nún ci as de cor rup ção. A gra da ti va
que da de sua po pu la ri da de se ma ni fes ta va, par ti cu-
lar men te, no es va zi a men to das fi le i ras de seu par ti-
do, que per dia apo i os para a opo si ção, no ta da men te
o Par ti do Islâ mi co (PAS) e o Ke a di lan, par ti do mul-
tiét ni co. O es ti lo de go ver no do ca ris má ti co Pri me i ro
Mi nis tro cons ti tu ía igual men te mo ti vo de in sa tis fa ção
po lí ti ca, em vir tu de de seu ca rá ter dis cri ci o ná rio e
au to crá ti co, sim bo li za do pela Lei de Se gu ran ça Na-
ci o nal (ISA), da qual o go ver no lan ça va mão para re -
pri mir seus opo si to res (is lâ mi cos ou não), sen do o
mais no tó rio de les o ex-Vice Pri me i ro– Mi nis tro
Anwar Ibra him, con de na do, em 1999, a seis anos de 
pri são, acu sa do de cor rup ção. Nes se mes mo ano, a
es po sa de Ibra him fun da o PKN, par ti do de opo si-
ção ao re gi me. Em agos to de 2000, Anwar Ibra him é 

con de na do a nove anos de pri são, por cri me de so-
do mia. A opo si ção ma la ia, bem como ONGs in ter na-
ci o na is têm pro pug na do, des de en tão, a li ber ta ção
do ex-Vice PM, cuja pri são re ve la ria a face dis cri ci o-
ná ria do re gi me.

Os aten ta dos a Nova York, Was hing ton e Pen sil-
vâ nia cons ti tu í ram, aos olhos da opi nião pú bli ca, a
pro va de que a ame a ça fun da men ta lis ta era real, le gi-
ti man do-se, por tan to, a ação re pres si va do go ver no
de Ma ha tir Mo ha mad con tra os ra di ca is mu çul ma nos.
Se guiu-se o es va zi a men to da opo si ção, e pro ce-
deu-se às pri sões, com base na ISA, de ci da dãos
sus pe i tos de prá ti cas ter ro ris tas, den tre os qua is o
ex-ca pi tão do exér ci to ma la io, Ya sid Sur fa at, acu sa do
pelo FBI de en vol vi men to nos aten ta dos de 11 de se -
tem bro.

III – Po lí ti ca Exter na

A po lí ti ca ex ter na da Ma lá sia tem sido, há dé ca-
das, fun da men ta da nos prin cí pi os do não ali nha men-
to, nos vín cu los com os pa í ses is lâ mi cos e no apo io
aos pre ce i tos da Car ta das Na ções Uni das. Um dos
prin ci pa is ve to res da ação in ter na ci o nal da Ma lá sia é
o apo io à Asso ci a ção das Na ções do Su des te Asiá ti-
co (ASEAN). Meio-am bi en te e di re i tos hu ma nos são
dois te mas im por tan tes na agen da in ter na ci o nal da
Ma lá sia, ten do o País par ti ci pa do ati va men te da Con -
fe rên cia do Rio de 1992 e sido atu an te em ou tros fo -
ros am bi en ta is mul ti la te ra is.

A Ma lá sia con si de ra a pro mo ção e o de sen vol vi-
men to das re la ções bi la te ra is a gran de pri o ri da de de
sua po lí ti ca ex ter na; nes se sen ti do, o País pre ten de au -
men tar o nú me ro de suas re pre sen ta ções di plo má ti cas
no ex te ri or, es ti mu lan do seus Che fes de Mis são a in ten-
si fi car as tro cas co mer ci a is, o in ter câm bio de vi si tas e à
for ma ção de Co mis sões Mis tas. Nas re la ções com o
Oci den te, a Ma lá sia tem cons ciên cia da ne ces si da de
de man ter uma boa re la ção com as po tên ci as oci den ta-
is, no ta da men te com os Esta dos Uni dos – seu in dis pen-
sá vel par ce i ro co mer ci al –, em ba ses de res pe i to pela
so be ra nia e pela in te gri da de ter ri to ri al.

Com vis tas à ma nu ten ção da paz e se gu ran ça
re gi o na is – ou tra das gran des pri o ri da des da po lí ti ca
ex ter na ma la ia –, es tão sen do em pre en di dos es for-
ços em prol da so lu ção de li tí gi os fron te i ri ços com
Bru nei, Indo né sia e Ta i lân dia. A Ma lá sia es pe ra, ain -
da, que o Pa quis tão tor ne -se mem bro do ” Ase an Re -
gi o nal Fo rum“ (ARF) , e con si de ra que deve ser con -
clu í do, em bre ve, o Có di go de Con du ta para o Mar da
Chi na. Em que pese a exis tên cia de um ar se nal de
de fe sa na Ma lá sia, o País não re pre sen ta ame a ça
aos vi zi nhos da re gião.
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IV – Indi ca do res eco nô mi cos

 – PIB (2001): US$89,36 bi lhões.
 – Cres ci men to real do PIB (2001): 0,40%.
 – PIB per ca pi ta (2001): US$3.835.
 – Infla ção (2001): 1,70%.
 – Re ser vas Inter na ci o na is (2001): US$30,70 bi lhões.
 – Dí vi da Exter na To tal (2001): US$44,70 bi lhões.
 – Índi ce de De sen vol vi men to Hu ma no (2001): 0,774 
(56ª po si ção)
 – Expor ta ções To ta is (2001): US$85,30 bi lhões.
 – Impor ta ções To ta is (2001): US$69,50 bi lhões.
 – Prin ci pa is pro du tos ex por ta dos (2001): equi pa-
men tos ele trô ni cos e suas par tes, se mi con du to res,
má qui nas elé tri cas e suas par tes, pro du tos quí mi-
cos, pe tró leo em bru to.
 – Prin ci pa is pro du tos im por ta dos (2001): má qui nas
e equi pa men tos de trans por te, pro du tos ma nu fa tu ra-
dos di ver sos, pro du tos quí mi cos.
 – Prin ci pa is par ce i ros co mer ci a is (2001): Ja pão,
Esta dos Uni dos, Cin ga pu ra, Co réia do Sul, Ta i wan.

V – Re la ções Po lí ti cas Bra sil-Ma lá sia

As re la ções po lí ti cas en tre o Bra sil e a Ma lá sia
são cor re tas, cor di a is, en ri que ci das por vá ri as vi si tas
de alto ní vel re a li za das pe las au to ri da des ma lá si as.
Em 2000, o Mi nis tro das Re la ções Exte ri o res da Ma -
lá sia, Dato Syed Ha mid bin Syed Jo a far Albar, es te ve
no Bra sil, oca sião em que foi su ge ri do o es ta be le ci-
men to de uma co mis são mis ta bi la te ral. Em de zem-
bro de 2001, o Mi nis tro da De fe sa, da Ma lá sia, Dato Sri
Na jib, vi si tou nos so país quan do man te ve en tre vis ta
com seu ho mó lo go bra si le i ro, Mi nis tro Ge ral do Qu in tão.
Du ran te o en con tro, fo ram dis cu ti dos te mas de in te res-
se mú tuo, in clu si ve a im por ta ção, pela Ma lá sia, de equi -
pa men tos de de fe sa e aviões bra si le i ros. Em ju lho de
2001, mis são co mer ci al ma lá sia, li de ra da pelo Vice Mi -
nis tro do Co mer cio Inter na ci o nal, Da tuk Kerk Choo
Ting, se en con trou, em São Pa u lo, com o Mi nis tro in te ri-
no da Indús tria Co mér cio e De sen vol vi men to. Des ta-
cou-se, ain da, em 2001, a vi si ta re a li za da, em ju lho, à
Ma lá sia pelo Se na dor Lú cio Alcân ta ra (PSDB Ce a rá).
Tam bém vi si ta ram o Bra sil, nos úl ti mos três anos, o Mi -
nis tro do Tu ris mo e da Cul tu ra, Abdul Ka dir She ik Fad zir,
o Mi nis tro dos Trans por tes, Dr Ling Le ong Sik, o ex –Mi -
nis tro das Fi nan ças, Tun Daim Za i nud din e o Mi nis tro
das Indús tri as Bá si cas, Lim Keng Yaik.

O Pri me i ro Mi nis tro Ma hat hir Mo ha mad es te ve
no Bra sil em 1992, por oca sião da Con fe rên cia do Rio. 
O Pri me i ro Mi nis tro Ma hat hir es ta ria no va men te co gi-
tan do em vi si tar o Bra sil, des ta fe i ta em ju lho pró xi mo,

após par ti ci par da re u nião do G-15 na Ve ne zu e la. Do
lado bra si le i ro, co gi ta-se o en vio de mis são em pre sa-
ri al ao su des te asiá ti co ain da em 2002.

VI – Inter câm bio Eco nô mi co-co mer ci al

Des de 1995, a ba lan ça co mer ci al Bra sil-Ma lá sia
é de fi ci tá ria para o Bra sil. Em 1994, ha vía mos ex por-
ta do 210,962 mi lhões de dó la res e im por ta do
134,435 (FOB). A par tir da que le ano nos sas ex por ta-
ções de ca í ram e as im por ta ções tri pli ca ram. Em
2000, o dé fi cit foi de 345,062 mi lhões de dó la res, o
mais ele va do dos úl ti mos cin co anos. Em 2001, o Bra -
sil ex por tou 167 mi lhões de dó la res para a Ma lá sia e
im por tou 346 mi lhões, ten do di mi nu í do con si de ra vel-
men te o dé fi cit que caiu para US$179 mi lhões. Os
prin ci pa is pro du tos de ex por ta ção bra si le i ros para a
Ma lá sia são: açú car, óleo de soja, suco de la ran ja,
café so lú vel, fo lhas de ta ba co, cou ro bo vi no, pa pel
”kraft“ para em ba la gem, pro du tos si de rúr gi cos, equi -
pa men to ele trô ni co para li nhas te le fô ni cas, tu bos de
te le vi são, pe ças de au to mó ve is e ou tros.

Nos sas im por ta ções são cons ti tu í das de: má-
qui nas e equi pa men tos para a in dús tria elé tro-ele trô-
ni ca, semi con du to res, chips, bor ra cha na tu ral, óleo
de pal ma, equi pa men to mé di co e ci rúr gi co, lu vas de
bor ra cha in dus tri a is ou para ci rur gi as, com po nen tes
de com pu ta dor, com po nen tes elé tri cos, en tre ou tros.

Para 2002, as pers pec ti vas do in ter câm bio bi la te ral
são ani ma do ras. O dé fi cit bra si le i ro po de rá ser in fe ri or a
US$100 mi lhões, pois as ex por ta ções FOB para a Ma lá-
sia, que já ha vi am cres ci do em 28%, em 2001, po de rão
do brar, pas san do de US$167 mi lhões para US$350 mi -
lhões, gra ças às en tre gas do vo lu mo so con tra to de ex-
por ta ção (US$207 mi lhões) da Avi brás de São José dos
Cam pos. A ten dên cia, em mé dio pra zo, é de re e qui lí brio
da ba lan ça, com li ge i ro su pe rá vit da Ma lá sia.

A Emba i xa da do Bra sil em Ku a la Lum pur efe tu-
ou, em 2001, bem su ce di da ges tão para re ver ter de ci-
são do Go ver no da Ma lá sia de pro i bir a im por ta ção de 
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car ne bo vi na do Bra sil. Inten si fi ca ram-se os es for ços
para a pro mo ção de pro du tos bra si le i ros e para a ela -
bo ra ção de in for ma ções atu a liza das so bre o mer ca do
lo cal. Fo ram in clu í das cer ca de 1500 em pre sas im por-
ta do ras da Ma lá sia na Bra zil Tra de Net. O “web si te”
buy bra zil.org está sen do mo der ni za do e atu a li za do.

Não cons ta a exis tên cia de in ves ti men tos bra si-
le i ros na Ma lá sia. No que se re fe re aos in ves ti men tos
ma lá si os no Bra sil, o in te res se prin ci pal está na Ama -
zô nia, onde em pre sá ri os ma lá si os do se tor de in dús-
tri as bá si cas (ma de i ra e óleo de pal ma) de se jam in-
ves tir em áre as de la ti tu de equa to ri al.

VII – Co o pe ra ção Ci en tí fi ca e Tec no ló gi ca

A Ma lay si an Agri cul tu ral Re se arch and De ve lop-
ment Insti tu te (MARDI) está in te res sa da em re ne go ci ar
o me mo ran do de en ten di men to com a Embra pa, para
co o pe ra ção na área de pes qui sa agrí co la, prin ci pal-
men te no se tor de fru tas tro pi ca is, e bi o tec no lo gia, ten -
do em vis ta a si mi la ri da de de cli ma e de solo. Exis te ain -
da a pos si bi li da de de ser im ple men ta da a co o pe ra ção
na área de sa té li te de ór bi ta equa to ri al e a co o pe ra ção
in te ru ni ver si tá ria, ten do em vis ta a exis tên cia de uma
he ran ça por tu gue sa co mum en tre o Bra sil e a Ma lá sia.

Dos dias 27 a 29 de agos to, do ano pas sa do,
uma mis são do Mi nis té rio da Ciên cia e Tec no lo gia vi -
si tou Ku a la Lum pur com o ob je ti vo de con ta tar ins ti tu i-
ções e em pre sas vol ta das para a edu ca ção e a pes -
qui sa e de sen vol vi men to em tec no lo gi as da in for ma-
ção, com ên fa se na área de soft wa re. Na oca sião,
seus in te gran tes vi si ta ram a Mul ti mí dia Su per Cor re-
dor (MSC), em Pu tra ja ya. Vi si tou igual men te a Ma lá-
sia mis são tec no ló gi ca, com pos ta por 11 en ge nhe i ros
bra si le i ros que par ti ci pa ram da ses são ple ná ria da
ISO 14.000 so bre tec no lo gia e meio am bi en te.

A Ma lá sia está in te res sa da em co nhe cer a bem
su ce di da ex pe riên cia bra si le i ra na pro du ção dos ge -
né ri cos e no sis te ma de tra ta men to da Aids. Por in-
cum bên cia do Pri me i ro Mi nis tro Ma hat hir, o Mi nis tro
da De fe sa Data Na jib teve in te res san te re u nião so bre
Aids com téc ni cos bra si le i ros no Mi nis té rio da Sa ú de,
em de zem bro de 2001, em Bra sí lia.

VIII – Re la ções Cul tu ra is

O Go ver no bra si le i ro, por meio de sua Emba i xa da
em Ku a la Lum pur, tem se em pe nha do em pro mo ver a
cul tu ra bra si le i ra na Ma lá sia, seja por meio da di vul ga-
ção da mú si ca na ci o nal, da pin tu ra ou do ci ne ma, seja
por meio de con ta tos no ní vel aca dê mi co, es co lar ou
gre mi al. Para tan to já edi tou, em Ku a la Lum pur, qua tro
li vros so bre arte, pa tri mô nio his tó ri co, fa u na, flo ra e tu -
ris mo (“Gu i des for Spon sors and Inves tors”), dis tri bu í-
dos a in ves ti do res na Ma lá sia e em todo o mun do, com
a aju da das Emba i xa das e dos Con su la dos. Estão em

fase fi nal de ela bo ra ção, três ou tros, com in for ma ções
so bre o Bra sil: “Bra zil from Ato Z”, “How Big is Bra zil” e
“Bra zil and Ma lay sia: Si mi la ri ti es.”

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

MENSAGEM Nº 161, DE 2002
(Nº 387/2002, 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 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. 57, 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
Sér gio Bar bo sa Ser ra, Mi nis tro de Pri me i ra Clas se,
da Car re i ra de Di plo ma ta do Qu a dro Per ma nen te do
Mi nis té rio das Re la ções Exte ri o res, para exer cer o
car go de Emba i xa dor do Bra sil jun to à Nova Ze lân dia.

Os mé ri tos do Emba i xa dor Sér gio Bar bo sa Ser -
ra, 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, 16 de maio de 2002. – Mar co Au ré lio
Mello.

EM Nº 164/DP/ARC/MRE/APES

Bra sí lia, 13 de maio 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 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. 57, 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 Sér gio Bar bo sa Ser ra,
Mi nis tro de Pri me i ra Clas se da Car re i ra de Di plo ma ta,
do Qu a dro Per ma nen te do Mi nis té rio das Re la ções
Exte ri o res para exer cer o car go de Emba i xa dor do
Bra sil jun to à Nova Ze lân dia.

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
Sér gio Bar bo sa Ser ra, que, jun ta men te com a Men sa-
gem ora sub me ti da à apre ci a ção de Vos sa Exce lên-
cia, se rão apre sen ta dos ao Se na do Fe de ral para exa -
me por par te de seus ilus tres mem bros.

Res pe i to sa men te, Cel so La fer, Mi nis tro de
Esta do das Re la ções Exte ri o res.
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2 – Po lí ti ca Inter na Ne o ze lan de sa
A Nova Ze lân dia é um país emi nen te men te agrí -

co la, de pen den te de uma pe que na pa u ta de ex por ta-
ções agro-in dus tri a is, mo ti vo pelo qual sua eco no mia
tem sido mar ca da no sé cu lo XX pela sua vul ne ra bi li-
da de às flu tu a ções dos pre ços es ta be le ci dos pelo
mer ca do in ter na ci o nal. Essa con di ção ge rou uma di fi-
cul da de crô ni ca com a ba lan ça de pa ga men tos, agra -
va da pe las cri ses do pe tró leo nos anos 70 e a de te ri o-
ra ção dos ter mos de tro ca.

Des de a Se gun da Gu er ra, o Par ti do Tra ba lhis ta
(La bour) e o Par ti do na ci o nal (Na ti o nal Party)
têm-se re ve za do no po der. As di fe ren ças en tre os
dois par ti dos tem sido su tis, como se viu a par tir de
1984, quan do o Par ti do Tra ba lhis ta che gou ao po der.
Na que le mo men to, o Par ti do Tra ba lhis ta en con trou
um país com um dé fi cit fis cal e uma dí vi da ex ter na
enor mes, in fla ção alta e um mer ca do dis tor ci do por
um con ge la men to de pre ços e sa lá ri os que du ra ra
qua se 3 anos. Esgo ta ra-se o mo de lo vi gen te de am -
plo as sis ten ci a lis mo so ci al e de re gu la men ta ção e
con tro le da eco no mia. Os tra ba lhis tas lan ça ram, en -
tão, um pro gra ma in ten si vo de li be ra li za ção eco nô mi-
ca. Entre 1984 e 1990, os pró pri os go ver nos tra ba lhis-
tas de i xa ram o dó lar ne o ze lan dês flu tu ar, eli mi na ram
a ma i o ria dos sub sí di os ao se tor agrí co la, re du zi ram
dras ti ca men te as ta ri fas de im por ta ção, pri va ti za ram
inú me ras es ta ta is e des mon ta ram uma boa par te da
es tru tu ra do Esta do do bem es tar so ci al.

A ve lo ci da de com que esse pro gra ma foi im ple-
men ta do pro vo cou al gu mas di fi cul da des de adap ta-
ção para a po pu la ção e ge rou, além de um ín di ce alto
de de sem pre go, um dos pi o res per fis de dis tri bu i ção
de ren da en tre os pa í ses de sen vol vi dos. O Par ti do
Na ci o nal apro ve i tou-se des sa in sa tis fa ção para ven -
cer as ele i ções de 1990. Uma vez no po der, no en tan-
to, o Par ti do Na ci o nal ape nas con ti nu ou as re for mas
en ce ta das pelo Par ti do Tra ba lhis ta, apro fun dou a fle -
xi bi li za ção da le gis la ção tra ba lhis ta e pros se guiu no
pro ces so de pri va ti za ção das em pre sas es ta ta is e
des man te la men to do Esta do do bem es tar so ci al.

Os anos se gui dos de re for mas eco nô mi cas im -
ple men ta das pelo dois par ti dos do mi nan tes ge ra ram
um des con ten ta men to cres cen te com o sis te ma po lí-
ti co, jun to a uma po pu la ção que tra di ci o nal men te usu -
fru í ra de um Esta do do bem es tar so ci al en tre os mais
an ti gos e com ple tos do mun do e de um alto pa drão de 
vida. Nas ele i ções de 1993, o Par ti do Na ci o nal man te-
ve-se no po der com uma ma i o ria ín fi ma e a po pu la-
ção op tou por um novo sis te ma ele i to ral mis to, se gun-
do o qual 65 dos 120 as sen tos do par la men to são
pre en chi dos pelo voto ma jo ri tá rio e o res tan te pelo
voto pro por ci o nal.

O novo sis te ma ele i to ral fa vo re ceu o cres ci men-
to dos pe que nos par ti dos. Nas ele i ções de 1996, ne -
nhum dos gran des par ti dos con se guiu ob ter vo ta ção

su fi ci en te para go ver nar so zi nho. O pe que no New Ze -
a land First, li de ra do pelo na ci o na lis ta Wins ton Pe-
ters, en con trou-se na po si ção de fiel da ba lan ça. Para
po der go ver nar, o Par ti do Na ci o nal, li de ra do por Jim
Bol ger, fir mou com o New Ze a land First um acor do
de co a li zão.

Já em 1997 a co a li zão apre sen ta va si na is de
des gas te, de vi do à per cep ção ge ne ra li za da de que o
pe que no New Ze a land First, identi fi ca do com a de fe-
sa dos in te res ses da po pu la ção Ma o ri, es ta va exer cen-
do po der além do que lhe ca bia. Em no vem bro de 97, a 
en tão Mi nis tra dos Trans por tes Jenny Shi pley apro ve i-
tou-se da si tu a ção e, ame a çan do con tes tar a li de ran-
ça de Jim Bol ger no par ti do, pro vo cou-lhe a re nún cia.
Em se gui da, as su miu o car go de Pri me i ra Mi nis tra.

A co a li zão Na ti o nal-New Ze a land First re sis tiu
até agos to de 1998. Os vo tos de par la men ta res in de-
pen den tes, no en tan to, as se gu ra ram a sus ten ta ção
do Go ver no, por ma i o ria mí ni ma até as ele i ções de no -
vem bro de 1999, quan do o Par ti do Tra ba lhis ta re to mou
o po der e a Se nho ra He len Clarck trans for mou-se em
Pri me i ra Mi nis tra. Con tu do, não ten do ob ti do ma i o ria no
Par la men to, o Par ti do Tra ba lhis ta foi obri ga do a co li-
gar-se com o Alli an ce, par ti do po si ci o na do mais à es -
quer da no es pec tro po lí ti co ne o ze lan dês.

O con ví vio en tre La bour e Alli an ce tem sido ra zo a-
vel men te har mo ni o so, ain da que a clas se em pre sa ri al
ne o ze lan de sa, que qua se sem pre es te ve atre la da ao
par ti do con ser va dor Na ti o nal, veja com des con fi an ça a
in fluên cia ”es querdi zan te“ da Alli an ce so bre um go ver no
já con si de ra do su fi ci en te men te “so ci a lis ta”.

Ao as su mir o po der, em de zem bro de 1999, o
go ver no da Pri me i ra-Mi nis tra Clark anun ci ou uma
pro fun da re vi são das po lí ti cas de cor te ne o li be ral
ado ta das des de 1984. Des de en tão, o go ver no de
He len Clark tem pro cu ra do com bi nar uma po lí ti ca
ma cro e co nô mi ca equi li bra da com uma efe ti va ação
do Esta do na eco no mia para ma xi mi zar o in ves ti-
men to e pro mo ver me lhor dis tri bu i ção de ren da.

Con fron ta da com a ne ces si da de de dar pas tas a 
seus ali a dos da Alli an ce, sem in ti mi dar aque les que
te me ri am um go ver no ca paz de pro mo ver re vi ra vol tas
na eco no mia e nas re la ções tra ba lhis tas, pro cu rou a
Pri me i ra Mi nis tra He len Clark co lo car os Mi nis tros do
re fe ri do par ti do à fren te de as sun tos que se co a du-
nas sem com suas con vic ções po lí ti cas, sem in ci dir
so bre os pon tos mais sen sí ve is de sua ad mi nis tra ção
(qua is se jam, re for mas fis ca is, pre vi dên cia, re for mu-
la ção de pri o ri da des na área so ci al, etc).

Entre as me di das ado ta das pelo novo go ver no,
vale as si na lar a re vi são do pro gra ma de pri va ti za-
ções, a cri a ção de con se lhos con sul ti vos com o se tor
pri va do para ela bo ra ção da po lí ti ca in dus tri al, au men-
to de im pos tos so bre fa i xas mais al tas de sa lá ri os, for-
te in ves ti men to pú bli co em edu ca ção e as sis tên cia
so ci al, bem como a re du ção de gas tos mi li ta res.

Maio de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Ter ça-fe i ra 21 08427

    145MAIO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



As ele i ções par la men ta res na Nova Ze lân dia
ocor rem a cada três anos ge ral men te no mês de no -
vem bro. Nes se sen ti do, as pró xi mas ele i ções es tão
ten ta ti va men te mar ca das para no vem bro pró xi mo.
To das as pes qui sas de opi nião in di cam que o Par ti do
Tra ba lhis ta sa i rá ven ce dor do ple i to e que, em con se-
qüên cia, a Pri me i ra Mi nis tra He len Clark fará jus a um
se gun do man da to.

3 – Po lí ti ca Exter na
Ape sar de seus vín cu los his tó ri cos com a Grã

Bre ta nha, a Nova Ze lân dia, que ad mi nis tra a ilha de
To ke lau e, em re gi me de ”li vre as so ci a ção“, as ilhas
Cook e a Ilha de Niue, per ce be-se cada vez mais
como um país da Ásia-Pa cí fi co. O go ver no ne o ze lan-
dês acom pa nha aten ta men te a evo lu ção da ques tão
do Ti mor Les te e tem exer ci do a fun ção de me di a dor
en tre as par tes en vol vi das nos con fli tos de Bou ga in-
vil le, pró xi mo a cos ta de Pa pua Nova Gu i né, bem
como em re la ção às Ilhas Fid ji.

Em 1985 a Nova Ze lân dia cri ou com a Aus trá lia
e di ver sas ilhas pa cí fi cas a Zona de Não-pro li fe ra ção
Nu cle ar do Pa cí fi co-Sul. Des de 1984, o Go ver no pro í-
be a an co ra gem em ter ri tó rio ne o ze lan dês de em bar-
ca ções que con te nham ar ma men tos nu cle a res ou
mo vi dos à ener gia nu cle ar. Em 1987, quan do, no
man da to de um Go ver no tra ba lhis ta an te ri or, aqui foi
pro mul ga do o Nu cle ar Free Zone Act.

A dé ca da de 80 foi o pe río do de in ten sa mo bi li-
za ção da so ci e da de ne o ze lan de za em tor no da ques -
tão do de sa ma men to nu cle ar. Fo ram anos po li ti ca-
men te tur bu len tos para a Nova Ze lân dia, de vi do epi -
só di os Omo o afun da men to da em bar ca ção Ra in bow
War ri or, da Gre e pe a ce por sa bo ta do res fran ce ses,
edi fi cou-se a le gis la ção que con ta hoje com apo io de
to dos os par ti dos e da ma i o ria da po pu la ção.

Os Esta dos Uni dos pro tes ta ram con tra a re cu sa
do Go ver no ne o ze lan dês em au to ri zar a an co ra gem
de em bar ca ções que con te nham ar ma men tos nu cle-
a res ou se jam mo vi das à ener gia nu cle ar, e sus pen-
de ram suas obri ga ções aos ne o ze lan de ses pre vis tas
pelo pac to de de fe sa Anzus, as si na do pela Aus trá lia,
EUA e Nova Ze lân dia em 1951. O as sun to con ti nua
sen do um pon to sen sí vel nas re la ções en tre EUA e
Nova Ze lân dia.

O go ver no ne oze lan dês tem tido di ver gên ci as
so bre ques tões mi li ta res com a Aus trá lia tam bém, que
nos úl ti mos anos tem lhe cri ti ca do re i te ra das ve zes pe -
los re du zi dos gas tos mi li ta res, que, na opi nião das au -
to ri da des aus tra li a nas, se ri am in su fi ci en tes para con-
tri bu ir de for ma efi caz à de fe sa do Pa cí fi co Sul.

Re gis tre-se que, se por um lado, a co a li zão de
par ti dos de cen tro-es quer da e es quer da atu al men te
no po der sus ten ta po si ções an ti nu cle a res que têm ra í-
zes his tó ri cas na so ci e da de ne o ze lan de sa, de ou tro, o
Go ver no da Pri me i ra Mi nis tra He len Clark em pres tou

seu apo io de pri me i ra hora aos EUA na luta an ti ter ro-
ris ta, o que se tra du ziu no en vio de tro pas ao Afe ga nis-
tão. Não obs tan te seu en ga ja men to na co a li zão an ti-
ter ro ris ta, as For ças Arma das ne o ze lan de sas pos su-
em per fil dis cre to e se en con tram hoje so bre tu do vol ta-
das para ope ra ções paz vin cu la das à ONU.

Cabe as si na lar que a Nova Ze lân dia é o úni co
país no mun do a ter um Mi nis tro do De sar ma men to.
Ape nas a Su é cia (e as sim mes mo no pas sa do) te ria
con ta do com se me lhan te fun ção. O Mi nis tro do De-
sar ma men to Matt Rob son vi si tou o Bra sil em ju lho de
2001, oca sião na qual che gou a de cla rar que o Bra sil
é o país com o qual a Nova Ze lân dia te ria as me lho res
re la ções na área de de sar ma men to.

No âm bi to das Na ções Uni das, há gran de pro xi mi-
da de en tre o Bra sil e a Nova Ze lân dia em te mas como
de sar ma men to nu cle ar e pro te ção am bi en tal. As po si-
ções de fen di das por am bos os pa í ses na área de de sar-
ma men to e não pro li fe ra ção nu cle ar têm pos si bi li ta do
atu a ção con ver gen te no mar co da co a li zão da ”Nova
Agen da“ – Bra sil, Áfri ca do Sul, Egi to, Irlan da, Mé xi co,
Nova Ze lân dia e Su é cia, gru po de pa í ses não-nu cle ar-
men te ar ma dos e que tam bém não são mem bros efe ti-
vos de ali an ças mi li ta res como a OTAN e a Anzus.

Em con so nân cia ao bom re la ci o na men to po lí ti-
co, Bra sil e a Nova Ze lân dia têm um his tó ri co de ex ce-
len tes re la ções no pla no mul ti la te ral eco nô mi co.
Ambos os pa í ses são mem bros do Gru po de Ca irns e 
atu am em con jun to na bus ca de re gras cla ras que
as se gu rem ma i or equi lí brio no co mér cio in ter na ci o-
nal de pro du tos agrí co las.

4 – Eco no mia e Co mér cio Exte ri or
A Nova Ze lân dia foi du ra men te atin gi da pela

cri se asiá ti ca, fato que não sur pre en de, já que a Ásia 
ab sor ve cer ca de 40% das ex por ta ções ne o ze lan de-
sas. Mas o im pac to da cri se foi agra va do por uma com -
bi na ção de ju ros al tos e dó lar ne o ze lan dês des va lo ri-
za do, o que pro vo cou a re du ção, ao mes mo tem po,
das ex por ta ções e de man da in ter na. O país che gou a
ex pe ri men tar a de fla ção no quar to se mes tre de 1998
mas re gis trou ta xas de cres ci men to sig ni fi ca ti vas em 
1999 (4%) e em 2000 (4,5%).

Cons ta ta-se a im por tân cia que a Ásia ad qui riu para
a Nova Ze lân dia pelo em pe nho que os ne o ze lan de ses co -
lo cam no pro ces so de in te gra ção da Asia Pa ci fic Eco no-
mic Co o pe ra ti on (APEC). Em 1999, a Nova Ze lân dia exer -
ceu a pre si dên cia do agru pa men to, ha ven do or ga ni za do
re u nião de cú pu la do or ga nis mo em se tem bro da que le
ano na ci da de de Auck land. Con quan to a re u nião te nha
sido pal co de pou cos avan ços na di re ção do ob je ti vo ma i-
or da as so ci a ção, qual seja, a li be ra li za ção to tal de co mér-
cio de bens e ser vi ços até 2010/2020, a Nova Ze lân dia
con si de rou-a po si ti va em vis ta do fato de o fato de não ter
ha vi do ques ti o na men to dos ob je ti vos de li be ra li za ção eco -
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nô mi ca e fi nan ce i ra da APEC ape sar da cri se eco nô mi ca
re gi o nal que aba tia mu i tos pa í ses asiá ti cos na que le ano.

A Nova Ze lân dia tem uma ex pe riên cia de in te-
gra ção, em es ca la me nor, com a Aus trá lia. Em 1982,
os dois pa i ses as si na ram o Clo ser Eco no mic Re la ti-
ons (CER). Em 1990 (cin co anos an tes do pre vis to), o
CER já eli mi na ra to das as bar re i ras co mer ci a is bi la te-
ra is. Du ran te o úl ti mo en con tro en tre os pri me i ros mi -
nis tros da Nova Ze lân dia e Aus trá lia, os dois man da-
tá ri os con cor da ram em dar pri o ri da de, no âm bi to do
CER, à apro xi ma ção com a Amé ri ca La ti na.

Os es for ços ne o ze lan de ses pela li be ra li za ção co -
mer ci al não se li mi tam, no en tan to, à re gião da Ásia–Pa -
cí fi co. A Nova Ze lân dia é um país pe que no, com um dos 
mer ca dos me nos pro te gi dos do mun do e, em lar ga me -
di da, de pen den te de suas ex por ta ções. Por isto, pre o-
cu pa-se in ten sa men te com a li be ra li za ção do co mér cio
em es ca la mun di al, so bre tu do no que tan ge ao co mér-
cio agrí co la, em prol do qual os ne o ze lan de ses (ki wis)
atu am no âm bi to do Gru po de Ca irns.

5 – Ava li a ção ge ral das re la ções bi la te ra is
A par tir da aber tu ra da Emba i xa da bra si le i ra em

Wel ling ton, em mar ço de 1997, o Bra sil vem es tre i tan-
do o diá lo go bi la te ral com a Nova Ze lân dia e iden ti fi can-
do opor tu ni da des de apro ve i ta men to do enor me po ten-
ci al ne o ze lan dês como ge ra dor e ex por ta dor de tec no-
lo gia avan ça da em áre as como o pro ces sa men to de
la ti cí ni os, ge né ti ca ani mal e ve ge tal, e in for má ti ca.

Ain da sob o Go ver no con ser va dor de Jenny Shi -
pley, o Go ver no ne o ze lan dês abriu, em 1999, Con su-
la do-Ge ral em São Pa u lo, si na li zan do seu in te res se
cres cen te em man ter uma pre sen ça po lí ti co-di plo má-
ti ca no Bra sil. O Go ver no tra ba lhis ta de He len Clark,
que su ce deu a Shi pley, con ce deu pri o ri da de ain da
ma i or à Amé ri ca La ti na que sua an te ces so ra, ha ven-
do lan ça do, em me a dos de 2001, uma La tin Ame ri can
Stra tegy pro pug nan do uma ma i or apro xi ma ção po lí ti-
ca e eco nô mi ca da Nova Ze lân dia com a Amé ri ca La -
ti na em ge ral e o Bra sil em par ti cu lar.

O co ro a men to des sa es tra té gia teve lu gar com a 
vi si ta da Pri me i ra Mi nis tra He len Clark ao Bra sil em
no vem bro de 2001, a pri me i ra de um Che fe de Go ver-
no da que le país ao Bra sil. Na oca sião, a Srª He len
Clark, acom pa nha da de de le ga ção em pre sa ri al, ina -
u gu rou Emba i xa da ne o ze lan de sa em Bra sí lia (an tes
o Bra sil era co ber to des de Bu e nos Ai res), foi re ce bi da
pelo Sr. Pre si den te da Re pú bli ca, e par ti ci pou do Se -
mi ná rio" Bra sil – Oce a nia, No vos Ho ri zon tes."

Este novo mo men to da re la ção bi la te ral foi mar -
ca do tam bém pela as si na tu ra de acor dos nos cam-
pos par la men tar, (quan do foi cri a do o Gru po Par la-
men tar Bra sil – Nova Ze lân dia), ci en tí fi co (foi es ta be-

le ci do con vê nio com o MCT e ins ti tu i ção aná lo ga ne o-
ze lan de sa), edu ca ci o nal (as si nou-se acor do en tre a
Uni ver si da de de Ota go e a PUC – RJ) e na área de
vis tos (foi as si na do acor do de isen ção de vis tos).

Nos úl ti mos anos, têm sido nu me ro sas as vi si tas
de al tas au to ri da des ne o ze lan de sas ao Bra sil. Sob o
Go ver no da Srª Shi pley, vi e ram ao Bra sil o Mi nis tro de
Ciên cia e Tec no lo gia Ma u ri ce Wil li am son, o Mi nis tro do
Tu ris mo Mur ray Stu art McCully, o Mi nis tro do Meio
Ambi en te, o Mi nis tro do Co mér cio, Lock wo od Smith e o
Mi nis tro da Agri cul tu ra, John Lux ton. Sob o Go ver no da
Pri me i ra Mi nis tra He len Clark, vi si tou o Bra sil, em 2001,
o Pre si den te (spe a ker) do Par la men to ne o ze lan dês, Sr.
Jo nat han Hunt, o Mi nis tro do De sar ma men to, Matt Rob -
son, e o Mi nis tro da Agri cul tu ra, Jim Sut ton.

Pelo lado bra si le i ro, des de 1997, ocor re ram
ape nas uma vi si ta de par la men ta res e uma mis são de 
Se cre tá ri os es ta du a is da Re ce i ta Fe de ral à Nova Ze -
lân dia. O Mi nis tro da Agri cul tu ra Pra ti ni de Mo ra es
ace i tou em prin cí pio con vi te para vi si tar a Nova Ze lân-
dia mas ain da não o con cre ti zou.

A mor te do eco lo gis ta ne o ze lan dês Sir Pe ter
Bla ke em Ma ca pá, em de zem bro de 2001, de cor ren te
de as sal to à mão ar ma da, co lo cou o Go ver no bra si le i-
ro di an te do de sa fio de evi tar que aque le ato trá gi co
pre ju di cas se o pro ces so de apro xi ma ção en tre o Bra -
sil e a Nova Ze lân dia, cujo prin ci pal mar co foi a vi si ta
da Pri me i ra Mi nis tra He len Clark ao Bra sil em no vem-
bro de 2001, a pri me i ra de um Chefe de Go ver no da -
que le país ao Bra sil. Nes se sen ti do, é im por tan te ter em
men te que Sir Pe ter Bla ke era, em seu país, mais do
que um sim ples es por tis ta bem su ce di do. Encar na va,
para todo povo da que le país, os va lo res de co ra gem,
de di ca ção e in te gri da de.

A ra pi dez e efi ciên cia com que o Go ver no fe de ral e
as au to ri da des es ta du a is do Ama pá agi ram nes se caso
con tri bu í ram, fe liz men te, para mi ti gar os da nos à ima gem
do Bra sil, tan to na Nova Ze lân dia quan to no ex te ri or. O
Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca, por sua vez, trans mi tiu
men sa gens à Pri me i ra Mi nis tra He len Clark e à vi ú va de
Sir Pe ter Bla ke, nas qua is lem brou que, quan do mor reu,
Sir Pe ter se en con tra va na Ama zô nia na qua li da de de
Re pre sen tan te Espe ci al do Pro gra ma da ONU para o
Meio Ambi en te re a li zan do im por tan te pes qui sa re la ci o-
na da àque le ecos sis te ma tro pi cal.

Nes sas men sa gens, o Pre si den te Fer nan do
Hen ri que Car do so afir mou que a me lhor ma ne i ra de
ho me na geá-lo se ria man ter vivo seu tra ba lho em prol
da pro te ção do meio am bi en te, fri san do que o Go ver no
fe de ral bra si le i ro bus ca ria, por meio de ini ci a ti vas es pe-
cí fi cas, dar con ti nu i da de a mis são eco ló gi ca de Sir
Pe ter Bla ke na Ama zô nia.
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6 – Po si ções do Bra sil e Nova Ze lân dia em
fo ros in ter na ci o na is

No pla no mul ti la te ral, qua tro são os fo ros de ma i or
co or de na ção: a Co mis são de De sar ma men to, o Gru po
de Ca ims, em prol da li be ra li za ção do co mér cio agrí -
co la in ter na ci o nal; a Co mis são Inter go ver na men tal
da Ba le ia e o Gru po de Val dí via, foro para dis cus são
de ques tões am bi en ta is de re giões sub tro pi ca is e
tem pe ra das.

Os con ta tos en tre o Mer co sul e o Clo ser Eco -
no mic Re la ti ons (CER) ti ve ram iní cio em 1994, com
a pri me i ra re u nião de re pre sen tan tes dos dois agru -
pa men tos. Em no vem bro de 1998 re a li zou-se a IV Re -
u nião de Altos Fun ci o ná ri os do Mer co sul e do CER.
As re u niões têm ser vi do para a com pi la ção de in for-
ma ções e o in ter câm bio de ex pe riên ci as.

7 – Co mér cio Bra sil-Nova Ze lân dia
As tro cas co mer ci a is en tre os dois pa í ses não é

sig ni fi ca ti va, se re su min do em 2000 a US$67 mi lhões
(US$ 31 mi lhões ex por ta dos e US$36 im por ta dos). O
co mér cio bi la te ral já che gou aos US$100 mi lhões em
1998 e nos úl ti mos anos hou ve uma acen tu a da que da
nas im por ta ções bra si le i ras, ba si ca men te com pos ta
de la ti cí ni os, que pas sa ram de US$76 a US$36 mi -
lhões. As ex por ta ções bra si le i ras à Nova Ze lân dia,
em bo ra mu i to pe que nas, am pli a ram-se de US$25 mi -
lhões em 1998 a US$ 31 mi lhões em 2000.

Em 1998, a Tra de-New Ze a land, em pre sa es ta-
tal de pro mo ção do co mér cio ex te ri or, trans fe riu seu
es cri tó rio re gi o nal de San ti a go para São Pa u lo, re fle-
tin do o re co nhe ci men to do Bra sil como prin ci pal par -
ce i ro eco nô mi co e co mer ci al na re gião.

Em agos to de 1999, ocor reu no âm bi to do MDIC 
a aber tu ra de in ves ti ga ções en ti dum ping so bre as
ex por ta ções de pro du tos lác te os pro ve ni en tes de
al guns pa í ses, en tre os qua is a Aus trá lia e a Nova
Ze lân dia. A po si ção bra si le i ra é de que a in ves ti ga-
ção não se di ri ge es pe ci fi ca men te à Nova Ze lân dia
e se deve à exis tên cia de in dí ci os de tri an gu la ção na
ex por ta ção de tais pro du tos para o Bra sil, en vol ven do
mem bros do Mer co sul e ex por ta do res de ou tros pa í ses.
Há que se re co nhe cer, con tu do, que o au men to de ta ri-
fas bra si le i ras de im por ta ção so bre la ti cí ni os, que pre -
ju di ca as ex por ta ções ne o ze lan de sas da que les pro -
du tos, é a úni ca con ten da co mer ci al exis ten te.

Em agos to de 2001, no con tex to de ofen si va
po lí ti ca; di plo má ti ca e co mer ci al da Nova Ze lân dia
na Amé ri ca La ti na, a im pren sa ne o ze lan de sa di vul-
gou pla no do New Ze a land Da iry Bo ard, po de ro sa
co o pe ra ti va da área de la ti cí ni os, de in ves tir no se tor
de la ti cí ni os bra si le i ro.

Os prin ci pa is pro du tos ex por ta dos do Bra sil
para a Nova Ze lân dia são su cos de la ran ja, fumo não
ma nu fa tu ra do, óle os de soja, mo to com pres so res,
mo to res elé tri cos, ex tin to res e tra to res.

Os prin cipa is pro du tos ex por ta dos da Nova Ze -
lân dia para o Bra sil são la ti cí ni os, ca se i na to de só dio
e de ri va dos de ca se í nas, apa re lhos trans mis so res/re-
cep to res, re ti fi ca do res e trans for ma do res.

8 – Acor do de Ser vi ços Aé re os
Ao con trá rio da Aus trá lia, que vem pres si o nan do o 

Bra sil para que as si ne acor do aé reo bi la te ral, a Nova
Ze lân dia já tem acor do des se tipo em vi gor com o
Bra sil, o qual foi as si na do em ju nho de 1996 e ra ti fi ca-
do pelo Con gres so bra si le i ro em 1997. O nú me ro de
vôos en tre a Nova Ze lân dia e a Amé ri ca do Sul vem
au men tan do subs tan ci al men te. Entre a Ae ro lí ne as
Argen ti nas, Qan tas, Air New Ze a land e Lan Chi le, já
são 7 os vôos se ma na is unin do os dois con ti nen tes
pela rota mais di re ta.

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

PROJETOS RECEBIDOS DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 52, DE 2002

(Nº 1.334/99, na Casa de ori gem)

Dá a de no mi na ção de ”Ae ro por to de 
Pe tro li na – Se na dor Nilo Co e lho“ ao ae-
ro por to da ci da de de Pe tro li na, Esta do de 
Per nam bu co.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O ae ro por to lo ca li za do na ci da de de Pe tro li-

na, Esta do de Per nam bu co, pas sa a de no mi nar-se ”Ae -
ro por to de Pe tro li na – Se na dor Nilo Co e lho“.

Art. 2º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 179, DE 2002

(Nº 1.405/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que re no va a con ces-
são da TV Oes te do Pa ra ná Ltda., para
ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são de sons
e ima gens (te le vi são) na ci da de de Cas-
ca vel, Esta do do Pa ra ná.

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

Art. 1º  Fica apro va do o ato a que se re fe re o De -
cre to s/nº, de 26 de mar ço de 2001, que re no va por
quin ze anos, a par tir de 24 de de zem bro de 1999, a
con ces são da TV Oes te do Pa ra ná Ltda., para ex plo-
rar, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu-
são de sons e ima gens (te le vi são) na ci da de de Cas -
ca vel, Esta do do Pa ra ná.

Art. 2º Este de cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor na 
data de sua pu bli ca ção.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 180, DE 2002

(Nº 1.420/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga con ces-
são a Boni Co mu ni ca ções 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 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 o De -

cre to s/n, de 7 de ju nho de 2001, que ou tor ga con ces-
são a Boni Co mu ni ca ções Ltda., para ex plo rar, por
quin ze anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de
ra di o di fu são de sons e ima gens na ci da de de 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.

MENSAGEM Nº 583, DE 2001

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do art. 49, in ci so XII, com bi na do

com o § 3º do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub -
me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom pa-
nha do de Expo si ção de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções, o ato cons tan te do De -
cre to de 7 de ju nho de 2001, que “Ou tor ga con ces-
sões às en ti da des que men ci o na, para ex plo rar ser vi-
ços de ra di o di fu são, e dá ou tras pro vi dên ci as”. As en -
ti da des men ci o na das são as se guin tes:

1  – Rá dio Itaí de Rio Cla ro Ltda., pelo pra zo de
dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, na ci da de de
Iúna  – ES (on das mé di as);

2  – Boni Co mu ni ca ções Ltda., pelo pra zo de
quin ze anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, na ci da de
de Ta u ba té  – SP (sons e ima gens).

Bra sí lia, 19 de ju nho de 2001. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 181, DE 2002

(Nº 912/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)
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ASSOCIAÇÃO PORTO REAL

DIRETORIA:

Pre si den te: JURACI CAVALCANTE BARBOSA, 
bra si le i ro, sol te i ro, pro fes sor apo sen ta do, por ta dor de
CPF: 003541801-00, RG: 168028 SSP-GO, re si den te e
do mi ci li a do à Av. Na ções Uni das Q – 38 Lt. 17, Vila Nova, 
Por to Na ci o nal – TO.

Vice-Pre si den te: ELVANIR MATOS GOMES, bra si-
le i ra, sol te i ra, fun ci o ná ria pú bli ca, por ta do ra de CPF:

388802531-15, RG: 2265033 SSP-GO, re si den te e 
do mi ci li a da à Rua Ge tú lio Var gas s/nú me ro, Nova Ca pi-
tal, Por to Na ci o nal – TO.

1º Se cre tá rio: MARIA INÊS PEREIRA, bra si le i ra,
sol te i ra, ad vo ga da, por ta do ra de CPF: 039876711-49,
RG: 351810 SSP-GO, re si den te e do mi ci li a da à Av. Pres.
Ken nedy nú me ro 898, Cen tro, Por to Na ci o nal – TO

1º Te sou re i ro: ALICE MATUTINA ALENCAR, bra si-
le i ra, sol te i ra, far ma cêu ti ca, por ta do ra de CPF:
021092041, RG: 11322 SSP-GO, re si den te e do mi ci li a da
à Rua Bar to lo meu Te i xe i ra nú me ro 886, Se tor Ae ro por to,
Por to Na ci o nal – TO.

Di re to ra de Pa tri mô nio: JAN MACEDO TEXEIRA,
bra si le i ra, des qui ta da, apo sen ta da, por ta do ra de CPF:
042895101-59, RG: 263913 SSP – GO, re si den te e

do mi ci li a da à Rua Dr. Fran cis co Ayres nú me ro 451,
Cen tro, Por to Na ci o nal – TO.

(À Co mis são de Edu ca ção.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 182, DE 2002

(Nº 919/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que re no va a con ces-
são da Rá dio Di fu so ra de Pi ra ci ca ba S/A,
para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so -
no ra em onda mé dia na ci da de de Pi ra ci-
ca ba, Esta do de São Pa u lo.

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

cre to s/nº, de 26 de abril de 2000, que re no va por dez
anos, a par tir de 1º de maio de 1994, a con ces são da
Rá dio Di fu so ra de Pi ra ci ca ba S/A, para ex plo rar, sem
di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são so-
no ra em onda mé dia na ci da de de Pi ra ci ca ba, Esta do
de São Pa u lo.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.
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PARECER CONJUR/MC Nº 356/2000

Re fe rên cia: Pro ces so nº 50830.000152/94
Ori gem: De le ga cia do MC no Esta do de São Pa u lo.
Inte res sa da: Rá dio Di fu so ra de Pi ra ci ca ba S/A
Assun to: Re no va ção de ou tor ga.
Emen ta: Con ces são para ex plo rar ser vi ço de ra di o-
di fu são so no ra em onda mé dia, cujo pra zo teve seu
ter mo em 12 5.94.
Pe di do apre sen ta do tem pes ti va men te. Re gu la res a
si tu a ção téc ni ca e a vida so ci e tá ria.
Con clu são: Pelo de fe ri men to do pe di do.

Tra ta o pre sen te pro ces so de pe di do de re no-
va ção de con ces são for mu la do pela Rá dio Di fu so ra
de Pi ra ci ca ba S/A, con ces si o ná ria do ser vi ço de ra-
di o di fu são so no ra em onda mé dia, na ci da de de Pi -
ra ci ca ba, Esta do de São Pa u lo, ori gi na ri a men te con -
for me Por ta ria MVOP nº 41, de 22 de ja ne i ro de
1948, re no va da, por dez anos, a par tir de 12 de
maio de 1984, pelo De cre to nº 89.406, de 29 de fe-
ve re i ro de 1984, pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al da
União em 1º de mar ço sub se qüen te, cujo pra zo re si-
du al da ou tor ga foi man ti do pelo De cre to de 10 de
maio de 1991.

2. O as sun to foi ob je to de aná li se pela De le ga cia
do MC no Esta do de São Pa u lo, ten do àque la De le ga-
cia con clu í do fa vo ra vel men te ao ple i to con so an te Pa -
re cer Ju rí di co nº 250.194, fls. 45/48, dos au tos.

3. Re e xa mi na das as pe ças que cons ti tu em os
au tos do pre sen te pro ces so, o pe di do, sua do cu men-
ta ção e os fun da men tos ju rí di cos que de ter mi na ram a 
pos tu ra de de fe ri men to ado ta da pela DMC/SP, con-
cluo, igual men te, pelo de fe ri men to do pos tu la do,
acres cen tan do o se guin te:

A Rá dio Di fu so ra de Pi ra ci ca ba S/A ob te ve au to-
ri za ção para al te rar seus qua dros so ci e tá rio e di re ti vo
pela Por ta ria nº 16, de 22 de ja ne i ro de 1999, cu jos
atos le ga is de cor ren tes fo ram apro va dos pela Por ta-
ria nº 132, de 23 de ju lho do mes mo ano, fi can do as -
sim cons ti tu í dos:

4. Res sal te-se que a ou tor ga ori gi nal está am pa ra-
da ju ri di ca men te nos ter mos do que dis põem a Lei nº
5.785, de 1972, e o De cre to nº 88.066, de 1983, eis que o 
pe di do de sua re no va ção foi apre sen ta do na for ma de vi-
da, no pra zo le gal e com a do cu men ta ção há bil.

5. Nos ter mos da lei, o pe di do ter-se-á como de -
fe ri do, por quan to não de ci di do ao ter mo da res pec ti va
con ces são ou per mis são, sen do per mi ti do o fun ci o-
na men to, em ca rá ter pre cá rio, dos ser vi ços ou tor ga-
dos e não re no va dos em tem po há bil, con clu in do-se,
des sa for ma, que a ter mi na ção do pra zo da con ces-
são ou a pen dên cia da sua re no va ção, a cur to ou a
lon go pra zo, não de ter mi nam, ne ces sa ri a men te, a ex -
tin ção do ser vi ço pres ta do.

6. Isto pos to, pro po nho o en ca mi nha men to dos
pre sen tes au tos ao Exmº Sr. Mi nis tro das Co mu ni ca-
ções, acom pa nha dos de mi nu ta dos atos de re no va-
ção cor res pon den tes – Expo si ção de Mo ti vos e De-
cre to – com vis tas ao en ca mi nha men to ao Exce len-
tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca, au to ri da de
com pe ten te para co nhe cer e de ci dir do pe di do.

7. Pos te ri or men te, a ma té ria de ve rá ser apre ci a-
da pelo Con gres so Na ci o nal, con so an te dis põe o § 3º
do art. 223 da Cons ti tu i ção, para que o ato de re no va-
ção pos sa pro du zir seus efe i tos le ga is.

É o pa re cer, “sub-cen su ra”

Bra sí lia, 12 de abril de 2000. – Ma ria da Gló ria
Tuxi F. dos San tos , Co or de na do ra.

De acor do Sub me to à Srª Con sul to ra Ju rí di ca.

Bra sí lia, 12 de abril de 2000. – Adal zi ra Fran ça
So a res de Luc ca, Co or de na do ra-Ge ral de Assun tos
Ju rí di cos de Co mu ni ca ções.

DESPACHO CONJUR/MC Nº 490/2000

Apro vo o Pa re cer CONJUR/IMC nº 356/2000,
que con cluí pelo de fe ri men to do pe di do de re no va ção
do pra zo de vi gên cia da con ces são ou tor ga da à Rá -
dio Di fu so ra de Pi ra ci ca ba S/A, para ex plo rar ser vi ço
de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia, na ci da de de
Pi ra ci ca ba, Esta do de São Pa u lo. Re me tam-se os au -
tos, acom pa nha dos de mi nu tas de Expo si ção de Mo -
ti vos e De cre to, à con si de ra ção do Exmº Se nhor Mi -
nis tro com vis tas ao en ca mi nha men to para o Exce-
len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca.

Bra sí lia, 14 de abril de 2000. – Ra i mun da No -
na ta Pi res, Con sul to ra Ju rí di ca.

(À Co mis são de Edu ca ção.)
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 183, DE 2002

(Nº 920/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que re no va a con ces-
são da Radio So ci e da de Se be ri 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 Se be ri,
Esta do do Rio Gran de do Sul.

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

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re o De -
cre to s/nº, de 28 de abril de 2000, que re no va por dez
anos, a par tir de 7 de ou tu bro de 1997, a con ces são
da Rá dio So ci e da de Se be ri 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 Se be ri, Esta do do
Rio Gran de do Sul.

Art.  2º Este de cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.
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PARECER CONJUR/MC Nº 366/2000

Re fe rên cia: Pro ces so nº 53790.000887/97

Ori gem: De le ga cia do MC no Esta do do Rio Gran de
do Sul

Inte res sa da: Rá dio So ci e da de Se be ri Ltda.

Assun to: Re no va ção de ou tor ga.

Emen ta: Con ces são para ex plo rar ser vi ço de ra di o-
di fu são so no ra em onda mé dia, cujo pra zo teve seu
ter mo em 7 de ou tu bro de 1997.
Pe di do apre sen ta do in tem pes ti va men te. Re gu la res
a si tu a ção téc ni ca e a vida so ci e tá ria.

Con clu são: Pelo de fe ri men to do pe di do.

Tra tam os pre sen tes au tos de pe di do de re no-
va ção do pra zo de vi gên cia de con ces são 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 Se be ri, Esta do do Rio Gran de do
Sul, for mu la do pela Rá dio So ci e da de Se be ri Ltda.

2. O pe di do foi ob je to de aná li se pela De le ga-
cia des te Mi nis té rio no Es ta do do Rio Gran de do Sul 
– DMC/RS, ten do aque la De le ga cia con clu í do pelo
en ca mi nha men to dos au tos à de li be ra ção su pe ri or,
em se tra tan do de pe di do in tem pes ti vo, con so an te
Pa re cer nº 99/98, fls. 31, dos au tos.

3. Em adi ta men to ao ci ta do Pa re cer acres cen-
to que a ou tor ga que se pre ten de re no var, con ce di-
da pelo De cre to nº 94.750, de 10 de agos to de
1987, com con tra to de con ces são pu bli ca do no Diá-
rio Ofi ci al da União de 7 de ou tu bro de 1987, cujo
pra zo re si du al da ou tor ga foi man ti do pelo De cre to
de 10 de maio de 1991, sen do que os qua dros so ci-
e tá rio e di re ti vo da en ti da de, fo ram apro va dos pela
Por ta ria nº 335, de 9 de agos to de 1990, e têm a se -
guin te com po si ção:

Co tis tas Co tas

Fi dên cio Fá bio Fa bris 245.000
Fre de ri co João Ce rut ti 91.000
João Car los Lo ren cet ti 70.000
Vil son Re na to Lo ren cet ti 56.000
Vil son Melo 49.000
Mar ce li no Gal vão Bu e no So bri nho 35.000
Odi lon Sa bi no da Sil va 28.000

Co tis tas Co tas

Elpí dio Bon fan ti 21.000
Gil ber to João Dal la Val le 14.000
Ge tú lio Albi no Schmidt 14.000
Léo Gal vão Bu e no  14.000
Zí lio João Tis si a ni 14.000
Adi lon Osó rio de Oli ve i ra 7.000
Hi lá rio Bra un 7.000
Mar ce li no Fal cão Fi gue i re do 7.000
José Alber to Argen ta 7.000
Ge ne ro so Le i te 7.000
Ione Ernes ti na Nar din 7.000
Luiz Gi rar del lo 7.000

To tal 700.000

Di re to res – Fi dên cio Fá bio Fa bris

                  João Car los Lo ren cet ti

                 Odi lon Sa bi no da Sil va

4. Res sal te-se que o pe di do de re no va ção da
en ti da de foi apre sen ta do a este Mi nis té rio in tem pes-
ti va men te, em 11 de ju lho de 1997, con for me re que-
ri men to de fls. 1 dos au tos.

5. No que res pe i ta à in tem pes ti vi da de do pe di-
do, men ci o na da no pa re cer que ora se ra ti fi ca, te ce-
mos al gu mas con si de ra ções.

6. A le gis la ção que tra ta da re no va ção das
con ces sões e per mis sões está con subs tan ci a da na
Lei nº 5.785, de 23 de ju nho de 1972, re gu la men ta-
da pelo De cre to nº 88.066, de 26 de ja ne i ro de
1983.

7. Nos ter mos da re fe ri da le gis la ção, ”as en ti-
da des que pre ten de rem a re no va ção do pra zo de
con ces são ou per mis são de ve rão di ri gir re que ri men-
to ao ór gão com pe ten te do Mi nis té rio das Co mu ni-
ca ções no pe río do com pre en di do en tre o 6º (sex to)
e o 3º (ter ce i ro) mês an te ri o res ao tér mi no do res-
pec ti vo pra zo“. (art. 4º da Lei nº 5.785/72 e art. 3º do 
De cre to nº 88.066/83).

8. O ci ta do De cre to nº 88.066/83, em seu ar ti-
go 7º, as sim dis põe:

”Art. 7º A pe remp ção da con ces são ou per mis-
são será de cla ra da quan do, ter mi na do o pra zo:

I – a re no va ção não for con ve ni en te ao in te res-
se na ci o nal;

II – ve ri fi car-se que a in te res sa da não cum priu
as exi gên ci as le ga is e re gu la men ta res apli cá ve is ao
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ser vi ço, ou não ob ser vou suas fi na li da des edu ca ti-
vas e cul tu ra is.“

9. Da le i tu ra do dis po si ti vo ci ta do re sul ta, de
pla no, que o não re que ri men to da re no va ção do pra -
zo da ou tor ga re sul ta rá na ado ção das me di das per -
ti nen tes, com a ins ta u ra ção do cor res pon den te pro-
ces so de pe remp ção, até a de cla ra ção da pe remp-
ção da ou tor ga, ex tin guin do-se, des ta for ma, a re la-
ção ju rí di ca es ta be le ci da en tre a União e a con ces-
si o ná ria ou per mis si o ná ria do ser vi ço de ra di di fu são,
por ma ni fes to de sin te res se dos ou tor ga dos na ma-
nu ten ção des sa re la ção.

10. To da via, os pe di dos de re no va ção de ou tor-
ga apre sen ta dos in tem pes ti va men te, ou seja, ul tra-
pas sa do o pra zo le gal, in clu si ve aque les apre sen ta-
dos nos au tos do pro ces so de de cla ra ção de pe-
remp ção já ins ta u ra do, de ve rão ser apre ci a dos e ter
pros se gui men to, en ten di men to esse ado ta do por
este Mi nis té rio das Co mu ni ca ções des de os idos de
1973, quan do foi pro mo vi da no País, pela pri me i ra
vez, a re vi são de to das as con ces sões e per mis sões
até en tão ou tor ga das, nos ter mos da Lei nº
5.785/72.

11. Na que la opor tu ni da de, con clu iu-se pela ju -
ri di ci da de dos pro ce di men tos e pela le ga li da de da
re no va ção, em pe di dos com in ci den te de in tem pes ti-
vi da de, uma vez que o pe di do, mes mo in tem pes ti vo,
ar re da a in ci dên cia da ex tin ção da ou tor ga, por ter
ha vi do, mes mo que tar dia, a ma ni fes ta ção de von ta-
de e in te res se na con ti nu a ção da ex plo ra ção do ser -
vi ço de ra di o di fu são, en ten di men to esse man ti do até 
os dias de hoje e que con si de ra mos ple na men te de -
fen sá vel à luz da le gis la ção bra si le i ra e da me lhor
dou tri na, que abor da mos li ge i ra men te.

12. É, a pe remp ção, ge ne ri ca men te con ce i tu a-
da como a ex tin ção de um di re i to. Tec ni ca men te, en -
tre tan to, tem-se que a pe remp ção ocor re sem pre
den tro do pro ces so e com re la ção ao pro ces so,
quan do se de i xa de pra ti car ato ou não se faz o que
de ve ria fa zer, den tro dos pra zos es ta be le ci dos, con -
for me in ci sos II e V do art. 267 do Có di go de Pro-
ces so Ci vil.

13. Apro xi ma-se do con ce i to de de ca dên cia e
de pres cri ção (am bas re gu la das pelo in ci so IV do
art. 269 do CPC) quan to à pro xi mi da de dos seus
efe i tos. To da via, não pode ser com es tas con fun di-
da, por que se apli ca ex clu si va men te ao pro ces so e
não ao di re i to.

14. Di fe re fun da men tal men te tan to da pres cri-
ção quan to da de ca dên cia uma vez que ”a pe remp-

ção tan to pode re fe rir-se à ex tin ção da ação, como
so men te à per da do di re i to de exer cí cio de um ato,
que per ten ce ou faz par te do pro ces so, sem que
este se pa ra li se ou se ani qui le, por in te i ro“.

”E tan to as sim é que no caso de ab sol vi ção de 
ins tân cia, pode esta ser res ta u ra da en quan to na de -
ca dên cia ou na pres cri ção nada mais se tem a res-
ta u rar, des de que tudo é mor to ou ex tin to, seja di re i-
to ou seja ação.“ (De Plá ci do e Sil va. Vo ca bu lá rio Ju -
rí di co, fls. 414, 12ª ed. Fo ren se).

15. No mes mo sen ti do, Luiz Ro dri gues Wam bi-
er (Cur so Avan ça do de Pro ces so Ci vil – Ed. Re vis ta
dos Tri bu na is – 1998 – pag. 610)

• “A pe remp ção, a que alu de o art. 267, V, é
ins ti tu to pro ces su al cuja de fi ni ção é ex pres sa le gal-
men te. Esta de fi ni ção está no art. 268, pa rá gra fo
úni co, que côn tem uma im pre ci são de lin gua gem
téc ni ca con sis ten te na ex pres são ”nova ação“. Não
se apli ca o pre ce i to se, na ver da de, de ”nova ação“
se tra tar. A mes ma im per fe i ção téc ni ca não tem lu-
gar, to da via, no ca put do ar ti go, onde se faz men ção
à pos si bi li da de de que “se in ten te de novo a
ação”......

• Vê-se, pela úl ti ma par te do pa rá gra fo úni co
do ar ti go em tela, que o fe nô me no pro ces su al da
pe remp ção gera, por as sim di zer, a ”per da a pre ten-
são (per da da pos si bi li da de de se afir mar que se
tem di re i to), e não a per da do di re i to em si, ten do
em vis ta a pos si bi li da de que re ma nes ce, ao au tor,
de ale gá-lo em sua de fe sa“.

16. Ain da, Mo acyr Ama ral San tos (Pri me i ras
Li nhas de Di re i to Pro ces su al Ci vil, 2º vol. – pág. 105
– Ed. Sa ra i va – 17ª ed.)

• “Com a de cre ta ção da ex tin ção do pro ces so
por um dos mo ti vos enu me ra dos no art. 267 do re fe-
ri do Có di go, aque le se en cer ra sem jul ga men to do
mé ri to. Per ma ne ce ín te gra a pre ten são do au tor,
que, en tre tan to, não pode ser apre ci a da e de ci di da
no pro ces so, pois que se ex tin guiu. Daí ocor rer o se -
guin te efe i to:”

Ao au tor será per mi ti do in ten tar de novo a
ação, sal vo quan do a ex tin ção do pro ces so ti ver sido 
de cre ta da com fun da men to no nº V do art. 267
(Cód. Cit., art. 268).“

17. Di an te de tais con ce i tos e ob ser va dos os
efe i tos de les de cor ren tes, o le gis la dor bus cou no Di -
re i to Pro ces su al Ci vil, e sa bi a men te in tro du ziu no
tex to do
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De cre to nº 88.066, de 26 de ja ne i ro de 1983,
que re gu la men tou a Lei nº 5.785/72, a fi gu ra da pe -
remp ção e não a da de ca dên cia ou da pres cri ção,
tra du zin do-se, aí, a pos si bi li da de de se res ta u rar,
tan to o pro ces so quan to o di re i to.

18. Por ou tro lado, há que se ter pre sen te o
Prin cí pio da Con ti nu i da de que in for ma o Di re i to
Admi nis tra ti vo, de que ”A ati vi da de da Admi nis tra-
ção é inin ter rup ta, não se ad mi tin do a pa ra li sa ção
dos ser vi ços Pú bli cos.“ Assi na le-se que esse prin -
cí pio não dis tin gue o ser vi ço exe cu ta do di re ta men-
te pela Admi nis tra ção, da que le que é de le ga do ou
con ce di do pelo Esta do ao par ti cu lar, que o exe cu-
ta rá em seu nome. Exa ta men te ai é que re si dem
as con ces sões e per mis sões dos ser vi ços de ra di-
o di fu são.

19. O Prin cí pio da Con ti nu i da de dos ser vi ços
pú bli cos tem como es co po o prin cí pio ma i or – da
pro te ção dos be ne fi ciá ri os da ati vi da de ad mi nis-
tra ti va – uma vez que a ex tin ção de um ser vi ço
que vem sen do re gu lar men te pres ta do a uma de-
ter mi na da co mu ni da de re sul ta ria em pre ju í zo ma i-
or para a mes ma co mu ni da de, que se ria pri va da
do ser vi ço.

20. Ain da é de se con si de rar que este Mi nis-
té rio, ao dar cur so ao pe di do in tem pes ti vo de re no-
va ção, for mu lan do exi gên ci as com pa tí ve is à es pé-
cie, as sen tiu na con ti nu i da de do pro ces so, re co-
nhe cen do-o sa ná vel, ad mi tin do, de modo ine qüi-
vo co, que os es tu dos ine ren tes se con clu ís sem no 
sen ti do da re no va ção.

21. Di an te do con cur so das cir cuns tân ci as que
en vol vem a pre sen te Re no va ção, deve o pro ces so
se guir em seu trâ mi te, sen do viá vel, ju ri di ca men te,
que se au to ri ze à pos tu la da re no va ção, por 10 anos, 
a par tir de 7 de ou tu bro de 1997.

22. Estan do cum pri das as pra xes pro ces su a-
is, no que se re fe re à aná li se téc ni co-ju rí di ca da
ma té ria, pro po nho o en ca mi nha men to dos au tos,
acom pa nha dos de mi nu tas dos atos pró pri os –
Expo si ção de Mo ti vos e De cre to Pre si den ci al – à
con si de ra ção do Exmº Se nhor Mi nis tro de Esta do
das Co mu ni ca ções que, em os apro van do, os sub-
me te rá ao Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da
Re pú bli ca para os fins pre vis tos no Re gu la men to
dos Ser vi ços de Ra di o di fu são.

23. Pos te ri or men te, a ma té ria de ve rá ser ob je to
de apre ci a ção pelo Con gres so Na ci o nal, nos ter mos
do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção.

È o Pa re cer ”sub cen su ra“.

Bra sí lia, 12 de abril de 2000. – Zil da Be a triz
Silva de Cam pos Abreu, Advo ga da.

De acor do. À Con si de ra ção da Se nho ra Co or de-
na do ra-Ge ral de Assun tos Ju rí di cos de Co mu ni ca-
ções.

Bra sí lia, 12 de abril de 2000 – Ma ria da Gló ria
Tuxi F. dos San tos, Co or de na do ra.

De acor do Sub me to à Se nho ra Con sul to ra Ju -
rí di ca.

Bra sí lia, 12 de abril de 2000. – Adal zi ra Fran ca
So a res de Luc ca, Co or de na do ra-Ge ral de Assun tos
Ju rí di cos de Co mu ni ca ções.

DESPACHO CONJUR/MC Nº 498/2000

Apro vo o Pa re cer CONJUR/MC Nº 366/2000,
que con clui pelo de fe ri men to do pe di do de re no va ção
do pra zo de vi gên cia da con ces são ou tor ga da à Rá -
dio So ci e da de Se be ri 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 Se -
be ri, Esta do do Rio Gran de do Sul. Re me tam-se os
au tos, acom pa nha dos de mi nu ta dos atos pró pri os,
ao Exmº Sr. Mi nis tro com vis tas ao en ca mi nha men to
para o Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli-
ca, au to ri da de com pe ten te para co nhe cer e de ci dir do 
pe di do.

Bra sí lia, 14 de abril de 2000. – Ra i mun da No nata
Pi res, Con sul to ra Ju rí di ca.

(A Co mis são de Edu ca ção.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 184, DE 2002

(Nº 958/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que re no va a con ces-
são de Rá dio Pi ra juí Ltda. Para ex plo rar
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda
mé dia na ci da de de Pi ra juí, 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 28 de abril de 2000, que re no va por 
dez anos, a par tir de 1º de maio de 1994, a con ces-
são da Rá dio Pi ra juí 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 Pi ra juí, 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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PARECER CONJUR/MC Nº 355/2000

Re fe rên cia: Pro ces so nº 50830.000282/94

Ori gem: De le ga cia do MC no Esta do de São Pa u lo.

Inte res sa da: Rá dio Pi ra juí Ltda.

Assun to: Re no va ção de ou tor ga.

Emen ta: Con ces são para ex plo rar ser vi ço de ra di o di-
fu são so no ra em onda mé dia, cujo pra zo teve seu ter -
mo em 1º-5-94. Pe di do apre sen ta do tem pes ti va men te.
Re gu la res a si tu a ção téc ni ca e a vida so ci e tá ria.

Con clu são: Pelo de fe ri men to do pe di do.

Tra ta o pre sen te pro ces so de pe di do de re no-
va ção de con ces são for mu la do pela Rá dio Pi ra juí
Ltda, con ces si o ná ria do ser vi ço de ra di o di fu são so-
no ra em onda mé dia, na ci da de de Pi ra juí, Esta do
de São Pa u lo, con for me Por ta ria MVOP nº 239, de
11 de mar ço de 1946, re no va da pela Por ta ria nº
251, de 9 de ou tu bro de 1985, pu bli ca da no Diá rio
Ofi ci al da União de 18 se guin te, a par tir de 1º de
maio de 1984.

2. O pe di do foi ob je to de aná li se pela De le ga cia
do MC no Esta do de São Pa u lo, ten do aque la De le ga-
cia con clu í do fa vo ra vel men te ao ple i to con so an te Pa -
re cer Ju rí di co nº 270/95, fls. 62-65, dos au tos.

3. Re e xa mi na das as pe ças que cons ti tu em os
au tos do pre sen te pro ces so, o pe di do, sua do cu men-
ta ção e os fun da men tos ju rí di cos que de ter mi na ram a 
pos tu ra de de fe ri men to ado ta da pela DMC/SP, con-
cluo, igual men te, pelo de fe ri men to do pos tu la do,
acres cen tan do o se guin te:

• a en ti da de pas sou a con di ção de
con ces si o ná ria nos ter mos da EM nº 92/95,
de 16 de maio de 1996, pu bli ca da no Diá rio
Ofi ci al da União em 19 de ju nho se guin te.

• seus qua dros so ci e tá rio e di re ti vo fo-
ram apro va dos pela Por ta ria nº 60, de 28 de
mar ço de 1996, al te ra da pela Por ta ria nº 302,
de 21 de maio de 1997, cu jos atos fo ram
com pro va dos pela Por ta ria nº 431, de 8 de
agos to de 1997, com a se guin te com po si ção:

Nome  Co tas
José Eral do Ger ma no da Sil va 500.000
Alda ri Fa zi on 500.000
To tal 1.000.000

Di re tor Su pe rin ten den te: José Eral do G. da Sil va

4. Res sal te-se que a ou tor ga ori gi nal está am pa-
ra da ju ri di ca men te nos ter mos do que dis põem a Lei
nº 5.785, de 1972, e o De cre to nº 88.066, de 1983, eis 
que o pe di do de sua re no va ção foi apre sen ta do na
for ma de vi da, no pra zo le gal e com a do cu men ta ção
há bil.

5. Nos ter mos da lei, o pe di do ter-se-á como de -
fe ri do, por quan to não de ci di do ao ter mo da res pec ti va
con ces são ou per mis são, sen do per mi ti do o fun ci o-
na men to, em ca rá ter pre cá rio, dos ser vi ços ou tor ga-
dos e não re no va dos em tem po há bil, con clu in do-se,
des sa for ma, que a ter mi na ção do pra zo da con ces-
são ou a pen dên cia da sua re no va ção, a cur to ou em
lon go pra zo, não de ter mi nam ne ces sa ri a men te, a ex -
tin ção do ser vi ço pres ta do.

6. Isto pos to, pro po nho o en ca mi nha men to dos
pre sen tes au tos ao Exmº. Sr. Mi nis tro de Esta do das
Co mu ni ca ções, acom pa nha dos de mi nu ta dos atos
de re no va ção cor res pon den tes – Expo si ção de Mo ti-
vos e De cre to – com vis tas ao en ca mi nha men to para
o Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
au to ri da de com pe ten te para co nhe cer e de ci dir do
pe di do.

7. Pos te ri or men te, a ma té ria de ve rá ser apre ci a-
da pelo Con gres so Na ci o nal, con so an te dis põe o § 3º
do art. 223 da Cons ti tu i ção, para que o ato de re no va-
ção pos sa pro du zir seus efe i tos le ga is.

É o Pa re cer ”sub cen su ra“.

Bra sí lia, 12 de abril de 2000. – Ma ria da Gló ria
Tuxi F. dos San tos , Co or de na do ra.

De acor do. Sub me to à Se nho ra Con sul to ra Ju rí di ca.

Bra sí lia, 12 de abril de 2000. – Adal zi ra Fran ça
So a res de Luc ca, Co or de na do ra-Ge ral de Assun tos
Ju rí di cos de Co mu ni ca ções.

DESPACHO CONJUR/MC Nº 489/2000

Apro vo o Pa re cer CONJUR/MC nº 355/2000, que
con clui pelo de fe ri men to do pe di do de re no va ção do
pra zo de vi gên cia da con ces são ou tor ga da à Rá dio Pi -
ra juí Ltda. para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra
em onda mé dia, na ci da de de Pi ra juí, Esta do de São
Pa u lo. Re me tam-se os au tos, acom pa nha dos de mi nu-
tas de Expo si ção de Mo ti vos e De cre to, à con si de ra ção
do Exmº. Se nhor Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções
com vis tas ao en ca mi nha men to para o Exce len tís si mo
Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca.
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Bra sí lia, 14 de abril de 2000. – Ra i mun da No -
na ta Pi res, Con sul to ra Ju rí di ca.

(À Co mis são de Edu ca ção.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 185,DE 2002

(Nº 1.247/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga con ces-
são à Rede Bra si le i ra de Rá dio e Te le vi-
são 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
Si nop, Esta do de Mato Gros so.

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

cre to s/nº, de 10 de Ja ne i ro de 2001, que ou tor ga con -
ces são à Rede Bra si le i ra de Rá dio e Te le vi são Ltda.,
para ex plo rar, por quin ze anos, sem di re i to de ex clu si-
vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são de sons e ima gens na
ci da de de Si nop, Esta do de Mato Gros so.

Art. 2º Este de cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.
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(À Co mis são de Edu ca ção.)
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 186, DE 2002.

(Nº 1.248/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga con ces-
são ao Sis te ma de Co mu ni ca ção Pan ta-
nal S/C 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 Cam po Gran de, Esta do de Mato Gros -
so do Sul.

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

cre to s/nº, de 10 de ja ne i ro de 2001, que ou tor ga con -
ces são ao Sis te ma de Co mu ni ca ção Pan ta nal S/C
Ltda., para ex plo rar, por quin ze anos, sem di re i to de
ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são de sons e ima -
gens na ci da de de Cam po Gran de, Esta do de Mato
Gros so do Sul.

Art. 2º Este de cre to le gis la ti vo en tra em vi gor
ra data de sua pu bli ca ção.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 187, DE 2002

(Nº 1.272/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci a-
ção de Mo ra do res de Nova Hi dro lân dia –
AMNOHI a exe cu tar, ser vi ço de ra di o di fu-
são co mu ni tá ria na ci da de de Hi dro lân-
dia, Esta do do Ce a rá.

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

ta ria nº 330, de 5 de ju lho de 2000, que au to ri za a
Asso ci a ção de Mo ra do res de Nova Hi dro lân dia –
AMNOHI 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 Hi dro lân dia, Esta do do Ce a rá.

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

Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Pas sa Bem, Vár zea
dos Gar ro tes e São Jo a quim (ACONIDA).

CAPÍTULO I
Da de no mi na ção sede fo rum e fins

Art. 1º So bre a de no mi na ção da Asso ci a ção Co -
mu ni tá ria de Pas sa Bem, Vár zea dos Gar ro tes e São
Jo a quim com a si gla – ACOUNIDA – cons ti tu í da em
24 de mar ço de 1996 sem fins lu cra ti vos e com fins fi -
lan tró pi cos, fica cri a da por tem po in de ter mi na do uma
as so ci a ção ci vil, si tu a da com sede pro vi só ria na lo ca-
li da de da Fa zen da Pas sa Bem no mu ni cí pio de Hi dro-
lân dia-CE, com área de ação nes ta lo ca li da de.

§ 1º A as so ci a ção como pes soa ju rí di ca de di re i-
tos pri va do re gu la men ta-se-a pelo pre sen te es ta tu to,
pe las nor mas de di re i to que lhe fo rem fa cul ta do den -
tro da lei e com ple men ta do pelo Re gi men to Inter no
que de ve rão ser ela bo ra do pela di re to ria e re fe ren da-
do pela as sem bléia para dis ci pli nar o fun ci o na men to
da en ti da de.

§ 2º É ve da da a re pre sen ta ção des ta as so ci a-
ção por qual quer ou tra en ti da de, pes so as fí si cas ou
ju rí di cas sem au to ri za ção des ta as so ci a ção,
ACOUNIDA.

Art. 2º A as so ci a ção em re fe rên cia terá como fó -
rum para re gis tro e qual quer fins ju rí di cos, a co mar ca
do mu ni cí pio de Hi dro lân dia, po den do re cor rer a
Instan ci as se for ne ces sá rio.

Art. 3º A as so ci a ção co mu ni tá ria da fa zen da
Pas sa Bem tem por fi na li da de

pre gar a união na lo ca li da de, re i vin di can do jun to
aos ór gãos go ver na men ta is e não go ver na men ta is e
au to ri da des os in te res ses da co mu ni da de, de fen der e 
pro mo ven do es cla re ci men to da opi nião pú bli ca com
as sun tos re la ti vos a in te res se da co mu ni da de lo cal.

Art. 4º A as so ci a ção se abs te rá de pro mo ver ou
au to ri zar qual quer ma ni fes ta ção de ca rá ter po lí ti-
co-par ti dá rio, ou qual quer mo vi men to que ve nha fe rir
as nor mas des te es ta tu to.

Pa rá gra fo úni co. Os as so ci a dos ou mem bros da
ad mi nis tra ção não po de rão in vo car qual quer ati vi da-
de es tra nha a as so ci a ção fi can do a mes ma fora da
res pon sa bi li da de pelo ato pra ti ca do iso la da men te por 
qual quer as so ci a do ou mem bro da di re to ria.

CAPÍTULO II
Obje ti vos

Art. 5º A as so ci a ção tem por ob je ti vo de fen der o
in te res se dos mo ra do res da Fa zen da Pas sa Bem,

Vár zea do Gar ro tes e São Jo a quim do mu ni cí pio de
Hi dro lân dia-Ce a rá;

a) de sen vol ver e man ter a união en tre os mo ra-
do res e as so ci a dos da lo ca li da de;

b) es tu dar e ob ter so lu ções para os pro ble mas
da co mu ni da de e en ca mi nhan do-os as au to ri da des
se for o caso;

c)  pres cre ver o pa tri mô nio da en ti da de man ten-
do sob fis ca li za ção os do cu men tos e ma te ri al em ge -
ral, ze lar pela qua li da de da vida e bem es tar da co mu-
ni da de, de con gre gar os es for ços jun to de to dos mo -
ra do res no de sen vol vi men to cri an do es pí ri to de união 
co mu ni tá ria, ze lar pelo pa tri mô nio da en ti da de man -
ten do sob fis ca li za ção;

d) pro mo ver ati vi da des cul tu ra is, es por ti vas, re -
cre a ti va, re li gi o sa e re u niões de es cla re ci men tos a
co mu ni da de;

e) par ti ci par jun to com ou tras en ti da des de ati vi-
da des que vi sem in te res se co mum;

f) a di re to ria de ve rá es for çar-se no to can te a aju -
da e fa ci li tar os tra ba lhos dos de sen vol vi men tos lo cal,
e in for mar as pes so as me nos es cla re ci das mo ti van do
os mo ra do res lu tar pe los di re i tos a sa ú de, ali men ta-
ção, mo ra dia e so ci al.

Art. 6º A as so ci a ção se pro põe re pre sen tar a co -
mu ni da de da Fa zen da Pas sa Bem, Vár zea dos Gar -
ro tes de São Jo a quim pe ran te as au to ri da des cons ti-
tu í da mu ni ci pal, es ta du al e fe de ral, bem como a qual -
quer en ti da de de se gui men tos pú bli cos e as não go -
ver na men ta is ou ór gão com pe ten te pro mo ven do em
ju í zo ou fora dele as ações e me di das que fo rem ne -
ces sá ri as jun to a es tes ór gãos em de fe sa da co mu ni-
da de.

§ 1º Lu tar para pre ser var a lo ca li da de ou ins ti tu i-
ção que é de in te res se e be ne fí cio da co mu ni da de.

§ 2º Impe dir por me i os le ga is toda ini ci a ti va que
sur ja e que ve nha pre ju di car a co mu ni da de.

§ 3º Impor con di ções e in te gra ção na par te so ci-
al, edu ca ção, hi gi e ne, ha bi ta ção, ali men ta ção e sa ú-
de em be ne fí cio da co mu ni da de.

Art. 7º A as so ci a ção será di vi di da em três ca te-
go ri as so ci a is.

§ 1º Será con si de ra do só cio fun da dor todo
aque le que par ti ci par da as so ci a ção cons tan do as si-
na tu ra no li vro de pre sen ça.

§ 2º Só cio con tri bu in te são to dos aque les que
após a fun da ção pas sa rem a as so ci ar-se e con tri bu í-
rem com as men sa li da des de fi ni da pela as sem bléia

§ 3º Só ci os ho no rá ri os são aque les que se des -
ta ca rem atra vés de re le van tes ser vi ços pres ta dos,
do a ção de bens, re a li za ção de ben fe i to ria ou ou tros
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des ta ques em fa vor da en ti da de que ve nha be ne fi ci ar
a co mu ni da de de ven do ser ho mo lo ga do em as sem-
bléia.

§ 4º Para se rem só ci os terá no mí ni mo 15 anos,
que po de rá par ti ci par de re u niões, opi nar, vo tar, só
não po den do fa zer par te da di re to ria que é for ma da
com pes so as de ma i or ida de (18 anos),

CAPÍTULO III
Dos Órgãos da Asso ci a ção

Art. 8º A as so ci a ção será com pos ta em três ór -
gãos:

1 – Assem bléia ge ral, ór gão má xi mo de de ci são
da en ti da de.

2 – Di re to ria ad mi nis tra ti va com 6 (seis) mem -
bros.

3 – Con se lho fis cal com três mem bros efe ti vos e 
três su plen tes.

Art. 9º Assem bléia ge ral é ór gão su pre mo da as -
so ci a ção sen do cons ti tu í do pe los só ci os que jul ga e
de fi ne qual quer si tu a ção que ve nha sur gir con fli to,
mu dan ças do es ta tu to ou qual quer ou tra si tu a ção que 
fuja da de ci são da di re to ria.

§ 1º Ele ger a di re to ria exe cu ti va e con se lho fis -
cal de 2 (dois) em 2 (dois) anos dar pos se à mes ma e
o con se lho fis cal.

§ 2º Exa mi nar anu al men te as con tas e re la tó ri os
para ser apro va do.

§ 3º Ho mo lo gar ou não as con tri bu i ções vo lun tá-
ri as da as so ci a ção fi xa da pela di re to ria com fins de fa -
zer fren tes as des pe sas nor ma is em be ne fí cio da co -
mu ni da de.

§ 4º Par ti ci par e de li be rar so bre a re for ma do es -
ta tu to.

§ 5º Re u nir-se tri mes tral men te em data a ser
mar ca da, com a di re to ria para exa mi nar as con tas e
es cri tu ra ções da en ti da de ou ex tra or di na ri a men te
quan do for ne ces sá rio.

§ 6º Apro var as con tas do ba lan ço tri mes tral e
anu al após se rem exa mi na das de vi da men te.

§ 7º De li be rar so bre qual quer ou tro as sun to da
ad mi nis tra ção e qual quer ou tro mo vi men to da as so ci-
a ção que sur gir dú vi da.

§ 8º De ci dir so bre a ex tin ção da en ti da de.

§ 9º De ci dir so bre per mu tar, hi po te car, ven der
bens da en ti da de.

Art. 10. A as so ci a ção será cons ti tu í da e ad mi nis-
tra da com uma di re to ria com pos ta de 12 mem bros com
man da to de (dois) anos a par tir da data de pos se.

1 Pre si den te – 1 Vice-Pre si den te – 1 Pri me i ro
Se cre tá rio – 1 Se gun do Se cre tá rio – 1 Pri me i ro Te-
sou re i ro – 1 Se gun do Te sou re i ro – 3 Mem bros Efe ti-
vos do Con se lho Fis cal e 3 Mem bros Su plen tes do
Con se lho Fis cal.

CAPÍTULO IV
Dos Di re i tos e De ve res da Di re to ria

e Con se lho Fis cal

Art. 11. Com pe te ao Pre si den te:
a) Re pre sen tar a as so ci a ção ati va e pas si va-

men te, em ju í zo ou fora dele;
b) Con vo car as sem bléi as ge ra is or di ná ri as e ex -

tra or di ná ri as;
c) Pre si dir as as sem bléi as e re u niões;

d) Assi nar com o te sou re i ro che ques e qua is-
quer ou tros do cu men tos que im pli que em res pon sa bi-
li da de da as so ci a ção jun to a ter ce i ros;

e)  Co or de nar os tra ba lhos da di re to ria;
f) Con tra tar ou de mi tir fun ci o ná ri os.
Pa rá gra fo úni co. Com pe te ao Vice-Pre si den te.
a)  Subs ti tu ir o Pre si den te em caso de au sên cia

va cân cia ou im pe di men to.
b)  Exer cer as atri bu i ções, mis sões que lhe fo -

rem da das pela di re to ria.
Art. l2. Com pe te ao 1º Se cre tá rio.
a) Ter sob sua res pon sa bi li da de su per vi são e

es cri tu rar os ser vi ços
ad mi nis tra ti vos da se cre ta ria man ten do em dia

e em or dem.
b) Gu ar dar os li vros so ci a is e la vrar as Atas e

es cri tu ras, as do cu men ta ções da Se cre ta ria e exe cu-
tar as mis sões dada pela Di re to ria.

c) Assi nar e en vi ar as cor res pon dên ci as de ro ti-
na.

d) Exe cu tar as de ma is atri bu i ções iner te ao seu
car go.

Pa rá gra fo úni co. Com pe te ao 2º Se cre tá rio:

a) Subs ti tu ir o lº Se cre tá rio em caso de au sên-
cia, va cân cia ou im pe di men to.

b) Exe cu tar to das as ta re fas atri bu í das pela Di -
re to ria.

Art. 13.  Com pe te ao lº Te sou re i ro:

a) Assi nar com o Pre si den te os che ques emi ti-
dos e con tra tos for ma dos pela Asso ci a ção.

b) Assi nar re ci bos e do cu men tos re la ti vos aos
re ce bi men tos, pa ga men tos efe tu a dos e ou tros do cu-
men tos que fo rem ne ces sá ri os.
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c) Su per vi si o nar e apre sen tar os ba lan ços tri-
mes tra is e anu a is a se rem apre sen ta dos para a as-
sem bléia ge ral com ba lan ce tes e pres ta ções das con -
tas ar re ca da das, se for ne ces sá rio.

d) Arre ca dar men sa li da des, con tri bu i ções, do-
na ti vos dos as so ci a dos ou de pes so as fí si cas ou ju rí-
di cas que ve nha con tri bu ir para a en ti da de.

e) Man ter em dia o li vro ca i xa, as es cri tu ra ções
e toda con ta bi li da de da te sou ra ria.

Pa rá gra fo úni co. Com pe te ao 2º Te sou re i ro:
a) Subs ti tu ir o 1º Te sou re i ro em caso da au sên-

cia ou im pe di men to.
a) Exe cu tar to das as ta re fas que lhe fo rem atri -

bu í das pela di re to ria.
Art. 14. A Di re to ria po de rá cri ar de par ta men tos

quan tos fo rem ne ces sá ri os e cada che fe ou di re tor
de ve rá ser in di ca do pela ma i o ria dos di re to res, as sim
como de mi tir por qual quer cir cuns tân ci as que ve nha
acon te cer no de sen vol vi men to dos tra ba lhos.

Art. 15. Do Con se lho Fis cal:
a) O con se lho fis cal será for ma do por 3 (três)

mem bros efe ti vos e 3 (três) mem bros su plen tes que
será ele i to jun to com a di re to ria.

b) O lº mem bro será o pre si den te do con se lho, o
2º  mem bro será o re la tor e o 3º mem bro será o se cre-
tá rio.

c) Os três mem bros su plen tes ocu pa rão os car -
gos em caso de va cân cia ou im pe di men tos dos mem -
bros efe ti vos.

d) O con se lho tem por fi na li da de a com pe tên cia
de fis ca li zar os tra ba lhos da di re to ria.

e) De ve rá re u nir-se de três me ses ou quan do for 
ne ces sá rio ex tra or di na ri a men te.

f) Exa mi nar a con ta bi li da de e es cri tu ra ções da
Asso ci a ção e emi tir pa re cer.

g) So li ci tar da se cre ta ria ou te sou ra ria qual quer
do cu men to quan do ti ver de exa mi nar qual quer ir re gu-
la ri da de apu ran do a res pon sa bi li da de se for o caso.

CAPÍTULO V
Das ele i ções e Va cân ci as

Art. 16. Os as so ci a dos po de rão vo tar e ser vo ta-
do es tan do em dia com suas obri ga ções, para can di-
da tar-se não po den do per ten cer a di re to ria ou car go
que para isto de ve rá afas tar-se 2 (dois) me ses da
data de re a li za ção das ele i ções.

§ 1º Os as so ci a dos só po de rão ter ape nas um
voto e não po den do vo tar por pro cu ra ção.

§ 2º Po de rá ser só cio to dos os mo ra do res da lo -
ca li da de com ida de a par tir de 15 anos que po de rá

par ti ci par de re u niões, as sem bléi as, opi na rem e vo ta-
rem.

§ 3º Os só ci os para se rem vo ta dos terá que ter
ma i or ida de para as su mir car gos e não po de rão ser
me nor de 18 anos.

Art. 17. Os car gos de va gân cia ou im pe di men to
po de rá ser subs ti tu í dos pe los su plen tes, na fal ta de
su plen tes qual quer mem bro ele i to po de rá as su mir
mes mo ele i to para ou tro car go.

Art. 18. A di re to ria que é com pos ta de 6 (seis)
mem bros, da exe cu ti va mais 6 (seis) mem bros do
con se lho fis cal se rão ele i tos em as sem bléia ge ral no
mes mo dia.

§ 1º As ele i ções será con vo ca da em edi tal com
pra zo no mí ni mo de 30 (trin ta) dias an tes da data de
mar ca ção da as sem bléia de ele i ção.

§ 2º O edi tal de ve rá ser di vul ga do de ma ne i ra
ex ten si va nos me i os de co mu ni ca ção lo cal e co lo ca-
do nos lu ga res de ma i or mo vi men to das pes so as para 
que to dos to mem co nhe ci men to.

§ 3º Po de rá ser for ma do quan tas cha pas que
que i ram con cor rer com for ma ção e ins cri ções até 72h 
(se ten ta e duas ho ras) an tes do dia mar ca do para a
as sem bléia de ele i ção.

§ 4º A vo ta ção, ha ven do mais de uma cha pa de -
ve rá ser se cre ta, caso seja cha pa úni ca po de rá ser
por acla ma ção.

CAPÍTULO VI 
Dos di re i tos e de ve res dos só ci os

Art. 19º. To dos os só ci os te rão o mes mo di re i to
in de pen den te de ca te go ria, não ha ven do pre con ce i-
tos de raça, cor, cre do, re li gião ou sexo.

§ 1º São só ci os fun da do res to dos os que par ti ci-
pa rem da fun da ção da as so ci a ção, ten do os no mes
cons tan do no li vro de pre sen ça.

§ 2º To dos os só ci os tem di re i to de vo tar e ser
vo ta do des de que es te ja em dia com suas obri ga ções
so ci a is.

§ 3º Os só ci os que te nham mais de 15 anos e
me nos de 18 anos po dem vo tar, par ti ci par de re u-
niões, opi nar, su ge rir, não po den do ser ele i to por mo -
ti vo de os car gos de di re to ria só po dem as su mir com
ma i or de ida de (18 anos).

§ 4º To dos os só ci os po de rão so li ci tar a con vo-
ca ção de as sem bléia des de que te nham co nhe ci-
men to de qual quer ir re gu la ri da de na ad mi nis tra ção.

§ 5º Para o só cio con vo car as sem bléia terá que
ser no mí ni mo 30% dos só ci os em dia com suas obri -
ga ções e so li ci tar a di re to ria atra vés de re que ri men to
ci tan do o mo ti vo da con vo ca ção.
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Art. 20. Dos de ve res do as so ci a do.

§ 1º To dos os só ci os tem o de ver de pre gar a
união na co mu ni da de, não pro mo ven do dis cór dia que 
ve nha pre ju di car a boa con vi vên cia.

§ 2º To dos os só ci os de ve rão ze lar pelo pa tri mô-
nio da en ti da de.

§ 3º To dos os só ci os de ve rão tra ba lhar, di vul gar,
par ti ci par de todo mo vi men to da en ti da de em be ne fí-
cio da co mu ni da de.

§ 4º To dos os só ci os de ve rão vo lun ta ri a men te
co o pe rar com uma men sa li da de para fa zer fren te as
des pe sas no de sen vol vi men to da co mu ni da de e bem
es tar de cada um.

§ 5º Par ti ci par das as sem bléi as e re u niões da
co mu ni da de.

§ 6º Ace i tar as nor mas do es ta tu to e de ci são da
di re to ria.

§ 7º Ze lar pelo bom nome da en ti da de e não ca -
u sar dis cór dia en tre os di re to res e a co mu ni da de ou
en tre os as so ci a dos.

CAPÍTULO VII
Do pa tri mô nio

Art. 21.  O pa tri mô nio da Acou ni da será cons ti tu-
í do de bens mó ve is e imó ve is, ve í cu los, se mo ven te,
ações, apó li ces de dí vi das pú bli cas, con tri bu i ções de
só ci os, au xí li os de do na ti vos em di nhe i ro ou es pé ci-
es, vin do de pes so as fí si cas ou ju rí di cas.

Art. 22. No caso de dis so lu ção da en ti da de os
bens re ma ne cen tes se rão des ti na dos a ou tra ins ti tu i-
ção con gê ni ta do mu ni cí pio com per so na li da de ju rí di-
ca e que es te ja re gis tra da na se cre ta ria de tra ba lho e
ação so ci al, de par ta men to de F.C.O.S.C. – Fi chá rio
Cen tral de Obras So ci a is do Ce a rá.

CAPÍTULO VIII 
Das Dis po si ções Ge ra is

Art. 23. A Acou ni da só será dis sol vi da por de ci-
são da as sem bléia ge ral ex tra or di ná ria es pe ci al men-
te con vo ca da para esta fi na li da de quan do com pro va-
da men te se tor na rá im pos sí vel a con ti nu a ção das
suas ati vi da des.

Art. 24. O pre sen te es ta tu to po de rá ser re for ma-
do em qual quer tem po por de ci são da ma i o ria ab so lu-
ta dos as so ci a dos em as sem bléia ge ral con vo ca da
para esse fim, e en tra rá em vi gor na data do seu re -
gis tro em car tó rio.

Art. 25. Os ca sos omis sos se rão re sol vi dos pela

di re to ria e caso ne ces sá rio pela as sem bléia ge ral.

Fa zen da Pas sa Bem, Mu ni cí pio de Hi dro lân dia
– CE., 24 de mar ço de 1996. – Pre si den te: Ma ria das
Gra ças Ban de i ra de Oli ve i ra – Bra si le i ra, Ca sa da,
Pro fes so ra, re si den te na Fa zen da Pas sa Bem – Hi -
dro lân dia – CE., CPF – 548.795.233-72, Iden ti da de
425.292-82-SSP-CE. Vice-Pre si den te Elmi ro Tim bó
Mar tins – Bra si le i ro, Ca sa do, Téc ni co em Con ta bi li-
da de, re si den te da Fa zen da Pas sa Bem – Hi dro lân dia
– CE., CPF – 046.600.993-34 Iden ti da de –
004267/0-3 CRC – CE. 1ª Se cre ta ria Ra i mun da Go -
mes Mar tins, Bra si le i ra, Ca sa da, Pro fes so ra, Re si-
den te na Fa zen da Pas sa Bem – Hi dro lân dia-CE.,
CPF – 733.494.453-49 Iden ti da de – 723960-84 –
SSP-CE. 2ª Se cre ta ria Lu i za Ma ria Ri be i ro Oli ve i ra,
Bra si le i ra, Ca sa da, Pro fes so ra, Re si den te na Fa zen-
da Pas sa Bem – Hi dro lân dia – CE., CPF –
699.000.943–87 Iden ti da de – 2703708–93 –
SSP–CE. 1º Te sou re i ro Se bas tião Pe re i ra de Oli ve i-
ra, Bra si le i ro, Ca sa do, Car pin te i ro, Re si den te na Fa -
zen da São Jo a quim – Hi dro lân dia – CE., CPF –
855.652.027–87 Iden ti da de – 631178–83 – SSP–CE.
2º Te sou re i ro Se bas ti a na Pe re i ra Go mes, Bra si le i ra,
Ca sa da, Do Lar, Re si den te na Fa zen da Pas sa Bem –
Hi dro lân dia – CE, CPF 548.801.143–91 Iden ti da de –
2187853–91 – SSP–CE. Con se lho Fis cal Efe ti vo – 1º
Con se lhe i ro – Edil son Ban de i ra Oli ve i ra, Bra si le i ro,
Sol te i ro, Agri cul tor, Re si den te na Fa zen da Pas sa
Bem – Hi dro lân dia – CE., CPF – 581.982.703–10
Iden ti da de – 2463789–92 – SSP–CE. 2o Con se lhe i ro
Ra i mun do No na to Ri be i ro, Bra si le i ro, Ca sa do, Agri -
cul tor, Re si den te na Fa zen da Vár zea dos Gar ro tes –
Hi dro lân dia–CE., CPF – 169.839.553–15 Iden ti da de
– 2703998–93 – SSP–CE. 3º Con se lhe i ro Fran cis co
Vi e i ra Ca la ça de Sou za, Bra si le i ro, Ca sa do, Agri cul-
tor, Re si den te na Fa zen da Pas sa Bem – Hi dro lân dia – 
CE., CPF – 949.808.297–91 Iden ti da de – 08365800–5 
–SEPC–RJ. Con se lho Fis cal, Su plen tes – 1º Con se-
lhe i ro Nair Fer re i ra de Sou za, Bra si le i ra, Sol te i ra, Do
Lar, Re si den te na Fa zen da Vár zea dos Gar ro tes – Hi -
dro lân dia – CE., CPF – 703.934.193–04 Iden ti da de
2463783–92 – SSP – CE. 2º Con se lhe i ro Air ton Tim -
bó Mar tins, Bra si le i ro, Ca sa do, Agro pe cu a ris ta, Re si-
den te na Fa zen da Pas sa Bem – Hi dro lân dia – CE.,
CPF – 244.304.393–20 Iden ti da de – 216.865–812–
SSP–CE. 3º Con se lhe i ro Ma ria das Gra ças Ri be i ro,
Bra si le i ra, Ca sa da, Do Lar, Re si den te na Fa zen da Vár -
zea dos Gar ro tes – Hi dro lân dia – CE., CPF –
581.977.453–15 Iden ti da de – 2703709–93 – SSP–CE. 
Vis to Ma ria das Gra ças B. Oli ve i ra.
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PROJETO DE DECRETO LEGIALTIVO 
Nº 188, DE 2002

(Nº 1.274/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

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,
Be ne fi cen te e Cul tu ral de Oli ven ça a exe -
cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá-
ria na ci da de de Oli ven ça, Esta do de Ala -
go as.

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

ta ria nº 346, de 17 de ju lho de 2000, que au to ri za a
Asso ci a ção de De sen vol vi men to Co mu ni tá rio, Be ne-
fi cen te e Cul tu ral de Oli ven ça 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 3li ven ça, Esta do de
Ala go as.

Art. 2º Este de cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor na 
data de sua pu bli ca ção.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 189, DE 2002

(Nº 1.659/2002,na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção Rá dio Co mu ni tá ria de Vi tó ria do
Jari a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria na ci da de de Vi tó ria do Jarí,
Esta do do Ama pá.

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

ta ria nº 592, de 11 de ou tu bro de 2001, que au to ri za, a 
Asso ci a ção Rá dio Co mu ni tá ria de Vi tó ria do Jarí 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 de ci da de do Vi -
tó ria do Jarí, Esta do do Ama pá.

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

SECRETARIA DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO

DEPARTAMENTO DE OUTORGA DE SERVIÇOS
DE RADIODIFUSÃO

RELATÓRIO Nº 308/2001 – DOSRISSRIMC

Re fe ren cia: Pro ces so nº 53.720.000.415/99 de
24-5-1999.

Obje to: Re que ri men to de ou tor ga de au to ri za-
ção para a ex plo ra ção do Ser vi ço de Ra di o di fu são
Co mu ni tá ria.

Inte res sa do: Asso ci a ção da Rá dio Co mu ni tá ria
de Vi tó ria do Jari-AP ”Vi tó ria FM“, lo ca li da de de Vi tó-
ria do Jari, Esta do do Ama pá.

I – Intro du ção

1. A Asso ci a ção da Rá dio Co mu ni tá ria de Vi tó-
ria do Jari-AP ”Vi tó ria FM“, ins cri ta no CNPJ sob o nú -
me ro 03.128.606/0001-03, Esta do do Ama pá, com
sede na Rua José Si meão de Sou za, nº 3931, Cen tro,
Ci da de de Vi tó ria do Jari, di ri giu-se ao Se nhor Mi nis-
tro de Esta do das Co mu ni ca ções, por meio de re que-
ri men to da ta do de 17-5-1999, subs cri to por re pre sen-
tan te le gal, de mons tran do in te res se na ex plo ra ção do 
Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, na lo ca li da de
que in di ca.

2. A en ti da de, que do ra van te pas sa a ser tra ta da
com re que ren te ba se ou o seu ple i to nos ter mos do
Avi so pu bli ca do Diá rio Ofi ci al da União, de
9-4-2001, Se ção 3, que con tem pla a lo ca li da de onde
pre ten de ins ta lar o seu trans mis sor, as sim como o
sis te ma ir ra di an te e res pec ti vo es tú dio.

3. A re que ren te, por fi nal, so li ci ta ”a de sig na ção
de ca nal para a pres ta ção do ser vi ço, nos ter mos do
ar ti go 12, do Re gu la men to do Ser vi ço de Ra di o di-
fu são Co mu ni tá ria, apro va do pelo De cre to nº 2.615,
de 3 de ju nho de 1998.“, apre sen tan do ao Mi nis té rio a 
do cu men ta ção cons tan te dos pre sen tes au tos.

II – RELATÓRIO

• atos cons ti tu ti vos da en ti da de/do cu men tos
aces só ri os

4. O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços
de Ra di o di fu são, por de ter mi na ção do Se nhor Se -
cre tá rio de Ser vi ços de Ra di o di fu são, pas sa ao
exa me do ple i to for mu la do pela re que ren te, con-
subs tan ci a do na Pe ti ção de fo lha 1, bem como a
do cu men ta ção apre sen ta da, re la tan do toda a ins -
tru ção do pre sen te pro ces so ad mi nis tra ti vo, em
con for mi da de com a le gis la ção, es pe ci al men te a

Lei nº 9.612, de 19-2-1998, o Re gu la men to do Ser-
vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, apro va do pelo
De cre to nº 2.615, de 3-3-1998 e Nor ma nº 02/98,
de 6-8-1998.

5. A re que ren te, como men ci o na do na in tro du-
ção (item I), ao de mons trar in te res se em ex plo rar o
ser vi ço, faz in di ca ção da lo ca li da de onde pre ten de
ins ta lar seus equi pa men tos trans mis so res, com ple-
men tan do com o en de re ço da res pec ti va es ta ção e
co or de na das ge o grá fi cas, além de pe dir a de sig na-
ção de ca nal para a pres ta ção do ser vi ço, aten den do
os re qui si tos do item 6.4 da Nor ma Com ple men tar
nº 02/98 e, ain da, jun tan do a do cu men ta ção ne ces sá-
ria.

6. A do cu men ta ção (item 6.7 e in ci sos, da Nor -
ma 02/98), está con ti da nos au tos, cor res pon den do
ao se guin te:

– Esta tu to So ci al;
– ata de cons ti tu i ção e ele i ção de di ri-

gen tes;
– de cla ra ções e com pro van tes re la ti-

vos a res pon sa bi li da des e obri ga ções de di -
ri gen tes, en quan to vin cu la dos à en ti da de,
face aos di ta mes le ga is per ti nen tes;

– ma ni fes ta ções de apo io da co mu ni-
da de;

– plan tas de ar ru a men to, com in di ca-
ção do lo cal de ins ta la ção do sis te ma ir ra di-
an te, e res pec ti vas co or de na das ge o grá fi-
cas;

– in for ma ções com ple men ta res de di ri-
gen tes da en ti da de, como de cla ra ção de
resi dên cia e de cla ra ção de fiel cum pri men to
às nor mas, re co lhi men to da taxa de ca das-
tro e có pi as de do cu men tos pes so a is.

7. Toda a do cu men ta ção men ci o na da está
con ti da no in ter va lo de fo lhas 4 a 239 dos au tos.

8. Ana li sa dos os do cu men tos apre sen ta dos ini -
ci al men te e após o cum pri men to de exi gên ci as, este
De par ta men to cons ta tou con for mi da de le gal e nor-
ma ti va, pelo que pas sa a exa mi nar as in for ma ções
téc ni cas de re le vân cia.

III – Re la tó rio

• in for ma ções téc ni cas

9. Pre li mi nar men te, a re que ren te in di cou em
sua pe ti ção que os equi pa men tos se ri am ins ta la dos
em área abran gi da pelo cír cu lo de raio igual a 1km,
com cen tro lo ca li za do na Rua José Se mião de Sou -
za, s/nº , Cen tro, Ci da de de Vi tó ria do Jarí, Esta do
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do Ama pá, de co or de na das ge o grá fi cas em 00º 55’
59“ S de la ti tu de e 52º 24’ 59“ W de lon gi tu de, con-
so an tes aos da dos cons tan tes no avi so no DOU de
9-4-2001, Se ção 3.

10. A aná li se téc ni ca de sen vol vi da, de mons tra
que as co or de na das ge o grá fi cas in di ca das de ve ri am
ser man ti das, pelo que se de pre en de da me mó ria do
do cu men to de fo lha 150, de no mi na do de “Ro te i ro de
Aná li se Téc ni ca de rad com”.

11. O mes mo do cu men to tra ta de ou tros da dos,
con for me se se gue:

– in for ma ções so bre ge ra ção de co or-
de na das ge o grá fi cas, ins tru ções so bre co or-
de na das co in ci den tes com os le van ta men-
tos do IBGE;

– com pa ti bi li za ção de dis tan ci a men to
do ca nal;

– si tu a ção da es ta ção em fa i xa de
fron te i ra, en de re ço pro pos to para ins ta la ção
da an te na;

– plan ta de ar ru a men to, en de re ços da
sede e do sis te ma ir ra di an te;

– ou tros da dos e con clu são.

12. Se gui ram-se di li gên ci as para apre sen ta ção
de al te ra ção es ta tu tá ria, do cu men ta ção elen ca da no 
su bi tem 6.7 in ci sos I, III, IV e VIII da Nor ma 02/98,
CNPJ da re que ren te, de cla ra ção do en de re ço da
sede da Enti da de, plan ta de ar ru a men to, de cla ra ção
de acor do com o su bi tem 14.2.7.1 ou 14.2.7.1.1
bem como do su bi tem 6.11, (Pro je to Téc ni co) da
Nor ma 02/98 (fls. 153 a 239).

13. Cum pri das as exi gên ci as, foi ex pe di do o
”For mu lá rio de Infor ma ções Téc ni cas“, fl. 231, fir ma-
do pelo en ge nhe i ro res pon sá vel, onde es tão re su mi-
das as se guin tes in for ma ções:

– iden ti fi ca ção da en ti da de;
– os en de re ços da sede ad mi nis tra ti va

e de lo ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir-
ra di an te e es tú dio;

– ca rac te rís ti cas téc ni cas dos equi pa-
men tos (trans mis sor) e aces só ri os (an te na e 
cabo co a xi al), com in di ca ção da po tên cia
efe ti va ir ra di a da e in ten si da de de cam po no
li mi te da área de ser vi ço;

– di a gra mas de ir ra di a ção do sis te ma ir ra di an te
e ca rac te rís ti cas elé tri cas.

14. Se gue-se o Ro te i ro de Ve ri fi ca ção de Insta -
la ção da Esta ção, cons ta tan do-se con for mi da de com
a Nor ma 2/98, em es pe ci al as exi gên ci as ins cri tas em 
seu item 6.11, fo lhas 242 e 243.

15. É o re la tó rio.
IV – Con clu são/Opi na men to
16. O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de

Ra di o di fu são, a quem cabe a con du ção dos tra ba lhos
de ha bi li ta ção de in te res sa dos na ex plo ra ção do ser -
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, con clui a ins tru ção
dos pre sen tes au tos, após de ti do exa me do rol de do -
cu men tos, os qua is es tão com pa tí ve is com a le gis la-
ção ati nen te.

17. Assim, a re que ren te, de acor do com o seu
Esta tu to So ci al, e nos ter mos de seu re que ri men to,
aten de os re qui si tos le ga is e nor ma ti vos ao seu ple i to,
se guin do-se in for ma ções bá si cas so bre a en ti da de:
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18. Por todo o ex pos to, opi na mos pelo de fe ri-
men to do pe di do for mu la do pela Asso ci a ção da Rá -
dio Co mu ni tá ria de Vi tó ria do Jari – AP “Vi tó ria FM”,
no sen ti do de con ce der-lhe a Ou tor ga de Au to ri za ção
para a ex plo ra ção do ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni-
tá ria, na lo ca li da de pre ten di da, den tro das con di ções
cir cuns cri tas no Pro ces so Admi nis tra ti vo nº
53.720.000.415/99, de 24 de maio de 1999.

Bra sí lia, 25 de se tem bro de 2001. – Adri a na C.
Cos ta, Re la to ra da Con clu são Ju rí di ca – Ne i de Apa -
re ci da da Sil va, Re la to ra da Con clu são Téc ni ca.

(À Co mis são de Edu ca ção.)

PARECERES

PARECER Nº 385, DE 2002

Da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti-
ça e Ci da da nia, so bre a Men sa gem (SF)
nº 129, de 2002, do Pre si den te da Re pú-
bli ca (Men sa gem nº 00310, de 2002, na
ori gem), sub me ten do à con si de ra ção do
Se na do Fe de ral o nome do Dou tor Gil mar
Fer re i ra Men des, para exer cer o car go de
Mi nis tro do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral na
vaga de cor ren te da apo sen ta do ria do Mi -
nis tro José Néri da Sil ve i ra.

A Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da-
nia, em vo ta ção se cre ta re a li za da em 15 de maio de
2002, apre ci an do o Re la tó rio apre sen ta do pelo Se na-
dor Lú cio Alcân ta ra (em ane xo ao Pa re cer), so bre a
Men sa gem nº 129, de 2002, do Se nhor Pre si den te da 
Re pú bli ca, opi na pela apro va ção da es co lha do Dou -
tor Gil mar Fer re i ra Men des para exer cer o car go de
Mi nis tro do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, na vaga de cor-
ren te da apo sen ta do ria do Mi nis tro José Néri da Sil -
ve i ra, nos ter mos do art. 52, in ci so III, com bi na do com 
o art. 84, in ci so XIV, da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Sala das Re u niões, 15 de maio de 2002. – Ber-
nar do Ca bral – Pre si den te – Lú cio Alcân ta ra – Re-
la tor – Mar lu ce Pin to – Car los Be zer ra (sem voto) –
Sér gio Ma cha do – Ger son Ca ma ta – Ri car do San -
tos – Anto nio Car los Ju ni or – Ma gui to Vi le la – Íris
Re zen de – Luiz Otá vio – Ma ria Do Car mo Alves – 
Fer nan do Ri be i ro (sem voto) – Amir Lan do – Ade -
mir Andra de – Fran ce li no Pe re i ra – Osmar Dias – 
Jef fer son Pe res – Ro me ro Jucá – José Agri pi no –
Ro meu Tuma – Pe dro Si mon – José Edu ar do Du -
tra – Ma ri na Sil va.

RE LA TÓ RIO

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

Pela Men sa gem nº 129, de 2002, do Se nhor
Pre si den te da Re pú bli ca, o Se na do Fe de ral é cha ma-
do a se ma ni fes tar so bre a in di ca ção do Dou tor Gil -
mar Fer re i ra Men des ao car go de Mi nis tro do Su pre-
mo Tri bu nal Fe de ral.

2. A Cons ti tu i ção Fe de ral (arts. 52, III, a, e 101,
pa rá gra fo úni co) atri bui ao Se na do Fe de ral com pe-
tên cia pri va ti va para apro var, pre vi a men te e por voto
se cre to, a es co lha de Mi nis tro do Su pre mo Tri bu nal
Fe de ral, após ar güi ção em ses são pú bli ca.

3. Ou tros sim, o art. 101, II, i, do Re gi men to Inter-
no des ta Casa, con fe re a esta Co mis são de Cons ti tu i-
ção, Jus ti ça e Ci da da nia, com pe tên cia para emi tir pa -
re cer so bre in di ca ções des sa na tu re za, obe de cen do
ao rito pres cri to no art. 383, tam bém da nos sa Car ta
re gi men tal.

4. Cons tam dos au tos da pre sen te men sa gem o
cur ri cu lum vi tae do in di ca do, em obe diên cia à pres -
cri ção re gi men tal do art. 383, I.

5. Ho mem pú bli co de exi to sa car re i ra ju rí di ca,
re no ma do es pe ci a lis ta em Di re i to Cons ti tu ci o nal, o
Dou tor Gil mar Fer re i ra Men des, ti tu lar da Advo ca-
cia-Ge ral da União des de 31 de ja ne i ro de 2000, nas -
ceu a 30 de de zem bro de 1955, Ba cha rel em Di re i to
for ma do em 1978, pela Uni ver si da de de Bra sí lia, ob -
te ve, com dis tin ção, o grau de Mes tre em Di re i to e
Esta do por essa Uni ver si da de, no ano de 1987, com a
dis ser ta ção ”Con tro le de Cons ti tu ci o na li da de: Aspec -
tos Ju rí di cos e Po lí ti cos”, sob a ori en ta ção do Mi nis tro
José Car los Mo re i ra Alves. Alcan çou o tí tu lo de Mes -
tre tam bém pela Uni ver si da de de Müns ter, em
1988/1989, sob a ori en ta ção do Pro fes sor Hans-Uwe
Erich sen, Re i tor des sa Uni ver si da de da Re pú bli ca
Fe de ral ale mã, com a tese ”Pres su pos tos de ad mis si-
bi li da de do Con tro le Abstra to de Nor mas pe ran te a
Cor te Cons ti tu ci o nal Ale mã.“ Pros se guin do os seus
es tu dos re ce beu o tí tu lo de Dou tor em Di re i to pela
mes ma Uni ver si da de de Müns ter, em 1990, com tese
”O Con tro le Abstra to de Nor mas pe ran te a Cor te
Cons ti tu ci o nal Ale mã e pe ran te o Su pre mo Tri bu nal
Fe de ral ‘sob a ori en ta ção, igual men te, do Pro fes sor
Hans-uwe Erich sen.

6. Apro va do em di ver sos con cur sos pú bli cos,
dos qua is des ta ca mos os de Asses sor Le gis la ti vo
do Se na do Fe de ral (1984), Juiz Fe de ral
(1983/1984) e Pro cu ra dor da Re pú bli ca (1984), o
Dou tor Gil mar Fer re i ra Men des op tou pela car re i ra
do Mi nis té rio Pú bli co Fe de ral, para a qual foi clas si-
fi ca do em 1º lu gar.
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7. Seu iti ne rá rio pro fis si o nal no ser vi ço pú bli co
con sig na, an tes da ti tu la ri da de do car go de Advo ga-
do-Ge ral da União, o exer cí cio, en tre ou tras, das se -
guin tes fun ções: Sub che fe para Assun tos Ju rí di cos
da Casa Ci vil (1996-2000); Asses sor Téc ni co do Mi -
nis té rio da Jus ti ça (1995/1996); Asses sor Téc ni co na
Re la to ria da Re vi são Cons ti tu ci o nal (1993/1994);
Con sul tor Ju rí di co da Se cre ta ria-Ge ral da Pre si dên-
cia da Re pú bli ca (1991/1992).

8. Vol ta do tam bém para a área de en si no e pes -
qui sa aca dê mi cos, o Dou tor Gilmar Ferrelra Mendes
tem exer ci do o ma gis té rio em di ver sas Fa cul da des de 
Di re i to, ten do sido ori en ta dor de di ver sas te ses de
Mes tra do e mem bro de ban cas exa mi na do ras de te -
ses de Dou to ra do.

9. Não fal tam, ade ma is, no cur rí cu lo do ilus tre
in di ca do, in ten so en ga ja men to em ati vi da des de in-
ter câm bio na área ju rí di ca, ten do, nos úl ti mos dez
anos, par ti ci pa do, como con fe ren cis ta, de cer ca de
du zen tos Se mi ná ri os, Con gres sos, Sim pó si os e Cur -
sos, po den do-se men ci o nar, em pe río do mais re cen-
te: ”Cur so: Her me nêu ti ca Cons ti tu ci o nal e Di re i tos
Fun da men ta is“ (1999) ”Con gres so Inter na ci o nal de
Di re i to Com pa ra do“ (1999); ”Se mi ná rio Na ci o nal – O
Pa pel da Infor má ti ca, o Ju di ciá rio no Ter ce i ro Mi lê nio
(1999); ”Se mi ná rio Inter na ci o nal so bre La va gem de
Di nhe i ro“ (1999); ”XI Encon tro Na ci o nal de Pro cu ra-
do res de Assem bléi as Le gis la ti vas“ (2000); ”VIII Con -
gres so Na ci o nal dos Pro cu ra do res da Pre vi dên cia
So ci al“ (2000); ”III Con gres so Bra si li en se de Di re i to
Cons ti tu ci o nal“ (2000); ”Encon tro de Pro cu ra do res
Fe de ra is da 4a Re gião“ (2000) ”Sim pó sio Inter na ci o-
nal so bre Si gi lo Ban cá rio“ (2001): ”XXI Con gres so
dos Tri bu na is de Con tas do Bra sil“ (2001); 18º Encon -
tro Na ci o nal dos Ju í zes Fe de ra is“ (2001); ”II Encon tro
Na ci o nal dos Advo ga dos da União (2001); ”XXII Con -
gres so Bra si le i ro de Di re i to Cons ti tu ci o nal“ (2001);
”Se mi ná rio: O Su pre mo Tri bu nal Fe de ral na His tó ria
Re pu bli ca na“ (2001); ”Cur so de Espe ci a li za ção em
Di re i to Pú bli co“ (2002); ”Ina u gu ra ção dos Ju i za dos
Espe ci a is Fe de ra is“ (2002); ”I Jor na da de Estu dos Ju -
rí di cos da Jus ti ça Fe de ral“ (2002)

10. Por fim, cabe ain da no tar que, além do re la-
ta do até aqui, re gis tra o cur rí cu lo do Dou tor Gilmar
Ferreira Mendes par ti ci pa ção em ban cas exa mi na do-
ras de con cur sos na área ju rí di ca, em co mis sões de
ju ris tas que ela bo ra ram os tex tos de im por tan tes pro -
po si ções le gis la ti vas e em con se lhos edi to ri a is de re -
vis tas ju rí di cas. Mos tra, ain da, o re fe ri do cur rí cu lo que 
o ilus tre ju ris ta é au tor de cer ca de duas de ze nas de li-
vros pu bli ca dos e uma cen te na de ar ti gos so bre te-

mas de di re i to. Foi agra ci a do com di ver sas con de co-
ra ções.

11. Por fim, cabe re co nhe cer aqui, por de ver de
jus ti ça, ca rac te rís ti ca po si ti va e mar can te da per so na-
li da de do Dou tor Gilmar Ferreira Mendes que, ne gan-
do o es te reó ti po do ju ris ta ape nas aca dê mi co, que
mu i to sabe, mas que não so ci a li za o seu sa ber, tem
bus ca do com par ti lhar o seu ele va do co nhe ci men to
ju rí di co com a so ci e da de e o Esta do bra si le i ros, con -
tri bu in do, as sim, para a va lo ri za ção do Con tro le de
Cons ti tu ci o na li da de en tre nós, o que é mu i to im por-
tan te para o for ta le ci men to do Esta do De mo crá ti co de 
Di re i to ina u gu ra do pela Cons ti tu i ção Fe de ral de 5 de
ou tu bro de 1988.

Di an te do ex pos to, en ten de mos que os Se nho-
res Se na do res in te gran tes da Co mis são de Cons ti tu i-
ção, Jus ti ça e Ci da da nia dis põem de su fi ci en tes ele -
men tos para de li be rar so bre a in di ca ção pre si den ci al.

Sala da Co mis são, 15 de maio de 2002. – Lú cio
Alcân ta ra, Re la tor.

PARECER Nº 386, DE 2002

Da Co mis são de Ser vi ços de
Infra-Estru tu ra, so bre a Men sa gem nº
139, de 2002, que “Sub me te à apre ci a ção
do Se na do Fe de ral, o nome do Se nhor
Mi guel Dá rio Ardis so ne Nu nes para o
car go de Di re tor de Infra-Estru tu ra Ter-
res tre do De par ta men to Na ci o nal de
Infra-Estru tu ra de Trans por tes – DNIT, em 
subs ti tu i ção a Ro gé rio Gon za les Alves.”

A Co mis são de Ser vi ços de Infra-Estru tu ra, em
vo ta ção se cre ta re a li za da em 15 de maio de 2002,
apre ci an do o re la tó rio apre sen ta do pelo Se nhor Se -
na dor Ma u ro Mi ran da so bre a Men sa gem nº 139, de
2002, opi na pela apro va ção da in di ca ção do Se nhor
Mi guel Dá rio Ardis so ne Nu nes, para exer cer o car go
de Di re tor de Infra-Estru tu ra Ter res tre do De par ta-
men to Na ci o nal de Infra-Estru tu ra de Trans por tes –
DNIT, em subs ti tu i ção a Ro gé rio Gon za les Alves, por
18 vo tos fa vo rá ve is, 1 con trá rio(s) 00 abs ten ção(ões).

Sala das Co mis sões, 15 de maio de 2002. –
Mau ro Mi ran da, Re la tor – Alber to Sil va, Pre si den te.

(À Co mis são de Edu ca ção e Cul tu ra.)
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RELATÓRIO

Re la tor: Se na dor Ma u ro Mi ran da
O Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca, por meio da

Men sa gem nº 139, de 2002 (nº 341, de 7 de maio de
2002, na ori gem), sub me te ao exa me do Se na do Fe -
de ral o nome do Se nhor Mi guel Da rio Ardis so ne Nu -
nes para exer cer o car go de Di re tor de Infra-Estru tu ra
Ter res tre do De par ta men to Na ci o nal de Infra-Estru tu-
ra de Trans por tes – DNIT.

O in di ca do é ci da dão bra si le i ro e en ge nhe i ro ci -
vil, gra du a do pela Pon ti fí cia Uni ver si da de Ca tó li ca do
Rio de Ja ne i ro (PUC-RJ), em 1970. Atu al men te, é
Ge ren te da Di re to ria de Infra-Estru tu ra Ter res tre do
DNIT.

A ati vi da de pro fis si o nal de Mi guel Da rio Ardis -
so ne Nu nes foi pa u ta da pela de di ca ção à cons tru ção
de es tra das, se tor em que vem atu an do des de o pe -
río do de sua for ma ção uni ver si tá ria, quan do foi es ta-
giá rio de em pre sas cons tru to ras e do De par ta men to
Na ci o nal de Estra das de Ro da gem

(DNER).

Em 1972, in gres sou, por meio de se le ção, na
Empre sa de Enge nha ria e Cons tru ção de Obras
Espe ci a is S.A. (ECEX), onde exer ceu as fun ções de
en ge nhe i ro re si den te e ge ren te, su per vi sor e su pe-
rin ten den te de obras e ser vi ços. Em l997, en trou
para os qua dros do DNER, onde ocu pou su ces si vos
car gos de che fia, che gan do à fun ção de subs ti tu to
do Di re tor de Enge nha ria Ro do viá ria, a qual ocu pou
até seu in gres so no DNFF, em fe ve re i ro do cor ren te
ano.

Re gis tram-se, ain da, em seu cur rí cu lo, ex pe-
riên ci as na área in ter na ci o nal, como a par ti ci pa ção
na equi pe que ela bo rou o pro je to para o Anel Ro do-
viá rio da Ci da de de Mon te vi déu, e as vi si tas téc ni cas
às obras de cons tru ção do Por to de La Pa lo ma, no
Uru guai, e à Di rec ción Na ci o nal de Vi a li da de, em Bu -
e nos Ai res, para co nhe cer o Pro gra ma Argen ti no de
Con ces são de Ro do vi as.

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

Isso pos to, sub me te mos à apre ci a ção e jul ga-
men to des ta dou ta Co mis são a in di ca ção do Se nhor
Mi guel Da rio Ardis so ne Nu nes, cons tan te da re fe ri da
men sa gem pre si den ci al, em cum pri men to às exi gên-
ci as cons ti tu ci o na is con ti das no art. 52, III, f com bi na-

do com o art. 88 da Lei nº 10.233, com a re da ção
dada pela Me di da Pro vi só ria nº 2.217-3, de 4 de se -
tem bro de 2001. – Sala da Co mis são 5 de maio de
2002.

PARECER Nº 387 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 26, de
2002 (nº 932/2001, 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 Cul tu ral de Co-
mu ni ca ção Espe ran ça e 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 São João da Boa Vis ta, Esta do
de São Pa u lo.

Re la tor: Se na dor Chi co Sar to ri

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são o Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 26, de 2002 (nº 932, 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 Cul tu ral de Co mu ni ca ção
Espe ran ça e 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 São João da Boa Vis ta,
Esta do de São Pa u lo.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.354,
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 318,
de 5 de ju lho de 2000, que au to ri za a ex plo ra ção de
ca nal de ra di o di fu são, nos ter mos do art. 49, XII, com -
bi na do com o art. 223, § 3º, am bos da Cons ti tu i ção
Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu-
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li-
ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la-
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

É a se guin te a di re ção da Asso ci a ção Co mu ni-
tá ria Cul tu ral de Co mu ni ca ção Espe ran ça e Vida (cf.
fl. 326):

• Pre si den te – Luiz Pa u lo Bi za ia

• Vice-Pre si den te – Gil mar De a ro Pe ral

• Se cre tá ria – Mar le ne Apa re ci da Fer nan des Ro dri gues

• Te sou re i ro – José Ca ri os Ro cha
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O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são
de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca
da Câ ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer fa-
vo rá vel de seu re la tor, De pu ta do Vic Pi res 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 do Po der Exe cu ti vo que ou -
tor gam ou re no vam con ces são, per mis são ou au to ri-
za ção para que se exe cu tem ser vi ços de ra di o di fu são
so no ra e de sons e ima gens, nos ter mos do art. 223
da Cons ti tu i ção Fe de ral, deve obe de cer, nes ta Casa
do Le gis la ti vo, às for ma li da des e aos cri té ri os es ta be-
le ci dos pela Re so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do
Fe de ral. Essa nor ma in ter na re la ci o na uma sé rie de
in for ma ções a se rem pres ta das e exi gên ci as a se rem
cum pri das pela en ti da de pre ten den te, bem como
pelo Mi nis té rio das Co mu ni ca ções, que de vem ins tru-
ir o pro ces so sub me ti do à aná li se des ta Co mis são de
Edu ca ção.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 26, de 2002, 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 Cul tu ral
de Co mu ni ca ção Espe ran ça e 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, 14 de maio de 2002, – Ri car-
do San tos, Pre si den te – Chi co Sar to ri Re la tor,  –
Re gi nal do Du ar te – Antô nio Car los Jú ni or – Emi lia
Fer nan des – Lú cio Alcân ta ra – Ge ral do Cân di do –
Ge ral do Althoff – Lind berg Cury – Ca sil do Mal da-
ner – Álva ro Dias – José Jor ge – Ger son Ca ma ta –
Be ní cio Sam pa io – Le o mar Qu in ta ni lha – Luiz Otá -
vio – Edu ar do Si que i ra Cam pos – 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;
....................................................................................

Ca pí tu lo 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 388, 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 32, de
2002 (Nº 960/2001, na Câ ma ra dos De pu-
ta dos), que apro va o ato que au to ri za a
Asso ci a ção Cul tu ral Co mu ni tá ria dos
Mo ra do res de Sa les Oli ve i ra a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na
ci da de de Sa les Oli ve i ra, Esta do de São
Pa u lo.

Re la tor: Se na dor Ro meu Tuma

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 32, de 2002 (nº 960, de 2001, na Câ ma-
ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a
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Asso ci a ção Cul tu ral Co mu ni tá ria dos Mo ra do res de
Sa les Oli ve i ra a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co -
mu ni tá ria na ci da de de Sa les Oli ve i ra, Esta do de São
Pa u lo.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.250,
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 260,
de 14 de ju nho de 2000, que au to ri za a ex plo ra ção de
ca nal de ra di o di fu são, nos ter mos do art. 49, XII, com -
bi na do com o art. 223, § 3º, am bos da Cons ti tu i ção
Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu-
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li-
ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la-
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

É a se guin te à di re ção da Asso ci a ção Cul tu ral
Co mu ni tá ria dos Mo ra do res de Sa les Oli ve i ra (cf. fl.
28):

• Di re tor Pre si den te – Inês Te re zi nha Zan can Go mes

• Di re tor Vice-Pre si den te – De va nir Go mes

• Di re tor Te sou re i ro – Már cio Her nan des Fer ra re ze

• Di re tor Se cre tá rio – Jú lio Cé sar Bo rel li

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

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 32, de 2002, 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 Cul tu ral Co mu ni tá ria
dos Mo ra do res de Sa les Oli ve i ra 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 cre to Le gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra dos
De pu ta dos.

Sala das Co mis sões, 14 de maio de 2002. –
Ri car do San tos, Pre si den te – Ro meu Tuma, Re la tor
– Re gi nal do Du ar te – Antô nio Car los Ju ni or – Emi -
lia Fer nan des – Lú cio Alcân ta ra – Ge ral do Cân di-
do – Edu ar do Si que i ra Cam pos – Ca sil do Mal da-
ner – Ger son Ca ma ta – Luiz Otá vio – Chi co Sar to ri
– Le o mar Qu in ta ni lha – Ro ber to Sa tur ni no – Ro-
me ro Jucá – Wal deck Orné las.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

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

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

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

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

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

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

CAPITULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

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

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

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

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con-
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.
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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 389, 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 33, de
2002 (nº 966/2001, na Câ ma ra dos De pu-
ta dos), que apro va o ato que au to ri za a
Asso ci a ção Evan gé li ca Dou los a exe cu-
tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria
na ci da de de Co li nas do To can tins, Esta -
do do To can tins

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

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 33, de 2002 (nº 966, 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 Evan gé li ca Dou los a exe cu tar ser vi ço de
ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Co li nas do To-
can tins, Esta do do To can tins.

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 408,
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, nos ter mos do art. 49, XII, com -
bi na do com o § 3º 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 Evan gé li-
ca Dou/os (cf. fls.6/7):

• Pre si den te – Aris tó te lis Pe re i ra Ma ri nho

• Vice Pre si den te – João Ma ti as Pi res

• 1ª Se cre tá ria – Ra i mun da de Fá ti ma dos San tos Ara ú jo Pi res

• 2ª Se cre tá ria – Ma da le na Go mes de Sou za

•1º Te sou re i ro – Jo a quim da Cu nha Pa che co

• 2º Te sou re i ro – Re se nil to Alves de Oli ve 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 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 do Po der Exe cu ti vo que ou -
tor gam ou re no vam con ces são, per mis são ou au to ri-
za ção para que se exe cu tem ser vi ços de ra di o di fu são
so no ra e de sons e ima gens, nos ter mos do art. 223
da Cons ti tu i ção Fe de ral, deve obe de cer, nes ta Casa
do Le gis la ti vo, às for ma li da des e aos cri té ri os es ta be-
le ci dos pela Re so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do
Fe de ral. Essa nor ma in ter na re la ci o na uma sé rie de
in for ma ções a se rem pres ta das e exi gên ci as a se rem
cum pri das pela en ti da de pre ten den te, bem como
pelo Mi nis té rio das Co mu ni ca ções, que de vem ins tru-
ir o pro ces so sub me ti do à aná li se des ta Co mis são de
Edu ca ção.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 33, de 2002, 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 Evan gé li ca Dou los
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, 14 de maio de 2002. – Mo re-
i ra Men des, Vice-Pre si den te no Exer cí cio da Pre si-
dên cia – Edu ar do Si que i ra Cam pos, Re la tor – Re gi-
nal do Du ar te – Antô nio Car los Ju ni or – Emí lia Fer -
nan des – Lú cio Alcân ta ra – Ge ral do Can di do – Ge -
ral do Althoff – Lind berg Cury – Ca sil do Mal da ner
– Alva ro Dias – José Jor ge – Ger son Ca ma ta – Ju -
vên cio Da Fon se ca – Ri car do San tos – Luiz Otá vio
– Chi co Sar to ri – Le o mar Qu in ta ni lha.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

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

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

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

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

CAPITULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

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

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

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

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

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

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

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

PARECER Nº 390, 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 41, de
2002 (nº 1.020 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 e Rá dio Co mu ni tá ria Su -
per a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria na ci da de de So ro ca ba, Esta -
do de São Pa u lo”.

Re la tor: Se na dor Ro meu Tuma

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 41, de 2002 (nº 1.020, 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 e Rá dio Co mu ni tá ria Su per a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de So -
ro ca ba, Esta do de São Pa u lo.

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 Po da ria nº 388,
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, nos ter mos do art. 49, XII, com -
bi na do com o art. 223, § 3º, am bos da Cons ti tu i ção
Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu-
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li-
ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la-
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

É a se guin te a di re ção da Asso ci a ção e Rá dio
Co mu ni tá ria Su per (cf. fl. 37):

• Pre si den te – Be ne di to Idal go

• Vice-Pre si den te – Lu ci la Pe re i ra de Oli ve i ra

•· Se cre tá ria – Ma ria Apa re ci da Idal go Gur gel

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 Yvo nil ton Gon çal-
ves.

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

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 41, de 2002, 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 e Rá dio Co mu ni tá ria
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Su per 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, 14 de maio de 2002 – Ri car-
do San tos, Pre si den te – Ro meu Tuma, Re la tor – Re-
gi nal do Du ar te – Antô nio Car los Jú ni or – Emi lia
Fer nan des – Lú cio Alcân ta ra – Ge ral do Cân di do –
Edu ar do Si que i ra Cam pos – Ca sil do Mal da ner –
Ger son Ca ma ta – Luiz Otá vio – Chi co Sar to ri – Le -
o mar Qu in ta ni lha – Ro ber to Sa tur ni no – Ro me ro
Jucá – Wal deck Orné las.

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 391, 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 47, de
2002 (nº 1.085/2001, na Câ ma ra dos De-
pu ta dos),que apro va o ato que ou tor ga
con ces são à Fun da ção Uni ver si da de do
To can tins – UNITINS, para exe cu tar ser vi-
ço de ra di o di fu são de sons e ima gens na 
ci da de de Pal mas, Esta do do To can tins.

Re la tor: Se na dor Le o mar Qu in ta ni lha

I – Re la tó rio

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.713,
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 art. 223, § 1º, da Cons ti tu i ção Fe -
de ral, ato cons tan te do De cre to de 8 de no vem bro de
2000, que ou tor ga con ces são à Fun da ção Uni ver si-
da de do To can tins – UNITINS para exe cu tar, pelo pra -
zo de quin ze anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, com
fins ex clu si va men te edu ca ti vos, ser vi ço de ra di o di fu-
são de sons e ima gens na ci da de de Pal mas, Esta do
do To can tins.

Nos ter mos do art. 16, § 10, 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 art. 223, § 3º,
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 Dr. Hé lio, 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
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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.

A Fun da ção Uni ver si da de do To can tins –
UNITINS é pre si di da pelo Re i tor da Uni ver si da de
do To can tins, se nhor Edi son Na za reth Alves(cf. fl.
179):

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-
serva 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 e de sons e ima gens“.

Além dis so, de vi do à sua es pe ci fi ci da de, os ca -
na is de ra di o di fu são edu ca ti va são re ser va dos à ex -
plo ra ção da União, es ta dos e mu ni cí pi os, uni ver si da-
des e fun da ções cons ti tu í das no Bra sil, com fi na li da-
de edu ca ti va, con for me pre ce i tua o art. 14 do De cre to
nº 236, de 28 de fe ve re i ro de 1967, que com ple men-
tou e mo di fi cou a Lei nº 4.117, de 27 de agos to de
1962, que ”ins ti tui o Có di go Bra si le i ro de Te le 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 47, de 2002.

Sala da Co mis são, 14 de maio de 2002. – Mo-
re i ra Men des, Vice-Pre si den te no Exer cí cio da
Pre si dên cia – Le o mar Qu in ta ni lha, Re la tor – Re-
gi nal do Du ar te – Antô nio Car los Jú ni or – Emi lia
Fer nan des – Lú cio Alcân ta ra – Ge ral do Cân di do
– (Absten ção) – Ge ral do Althoff – Lind berg Cury
– Ca sil do Mal da ner – Alva ro Dias – José Jor ge –
Ger son Ca ma ta – Edu ar do Si que i ra Cam pos –

Ju vên cio da Fon se ca – Luiz Otá vio – Chi co Sar to ri
– Ri car do San tos.

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.
....................................................................................
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PARECER Nº 392, 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 49, de
2002 (nº 1.100 2001, na Câ ma ra dos
Depu ta dos), que apro va o ato que au to ri-
za a Asso ci a ção Co mu ni tá ria Re gi o nal da 
Mata para o De sen vol vi men to So ci al, Cul -
tu ral e Artís ti co (ASCOREM) 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 lim de Mou ra, Esta do de
Ron dô nia.

Re la tor: Se na dor Mo re i ra Men 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 49, de 2002 (nº 1.100, 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 Re gi o nal da Mata
para o De sen vol vi men to So ci al, Cul tu ral e Artís ti co
(ASCOREM) a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
comu ni tá ria na ci da de de Ro lim de Mou ra, Esta do
de Ron dô nia.

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 Po da ria nº 170,
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, nos ter mos do art. 49, XII, com -
bi na do com o art. 223, § 3º, am bos da Cons ti tu i ção
Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu-
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li-
ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la-
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

É a se guin te a di re ção da Asso ci a ção Co mu ni-
tá ria Re gi o nal da Mata para o De sen vol vi men to So ci-
al, Cul tu ral e Artís ti co (ASCOREM) (cf. fl. 20):

• Pre si den te – Mar le ne Lou res Lira

• Vice-Pre si den te – Ro ber to Além

• Se cre tá rio – Edmil son Bor ges de Car va lho

• Te sou re i ro – Ma no el Anto nio Te i xe 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 He rá cli to For tes.

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

A re fe ri da Asso ci a ção Co mu ni tá ria do mu ni cí pio
de Ro lim de Mou ra, uma das mais des ta ca das do
meu Esta do, vem com esta con ces são tra zer aos
seus mu ní ci pes mais um ve í cu lo de di fu são da Ci da-
da nia, que dis cu ti rá e de ba te rá jun to àque la co mu ni-
da de te mas ine ren tes e de in te res ses lo ca li za dos, tra -
zen do para to dos uma ma i or cons ci en ti za 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 49, de 2002, 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 Re gi o nal da
Mata para o De sen vol vi men to So ci al, Cul tu ral e Artís ti-
co – ASCOREM 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
Legis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 14 de maio de 2002, – Ri car-
do San tos Pre si den te – Mo re i ra Men des Re la tor  –
Re gi nal do Du ar te-Antô nio Car los Jú ni or – Emi lia
Fer nan des – Lú cio Alcân ta ra – Ge ral do Cân di do –
Ge ral do Althoff – Ro me ro Jucá – Ca sil do Mal da-
ner – Ger son Ca ma ta – Ro meu Tuma – Ro ber to
Sa tur ni no – Chi co Sar to ri – 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

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

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

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

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

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

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

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

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

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

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

PARECER Nº 393, 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 51, de
2002, (nº 1.109/2001, na Câ ma ra dos De-
pu ta dos), que apro va o ato que re no va a
con ces são da Fun da ção Nos sa Se nho ra
do Ro sá rio para ex plo rar ser vi ço de ra di-
o di fu são so no ra em onda tro pi cal na ci-
da de de Bra gan ça, Esta do do Pará.

Re la tor: Se na dor Luiz Otá vio

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 51, de 2002 (nº 1.109, 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 Fun da ção Nos sa Se nho-
ra do Ro sá rio para ex plo rar o ser vi ço de ra di o di fu são

so no ra em onda tro pi cal na ci da de de Bra gan ça,
Esta do do Pará.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.419,
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 do De cre to de 29 de
se tem bro de 2000 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 art. 223, § 3º, am bos
da Cons ti tu i ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu-
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li-
ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la-
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

É a se guin te à com po si ção aci o ná ria do em pre-
en di men to Fun da ção Nos sa Se nho ra do Ro sá rio (cf.
fl. 44):

• Pre si den te – Ma ria José de Sou za

• Di re to ra Co mer ci al – Ali ce Fer nan des do Car mo

• Di re to ra de Pro gra ma ção – Ma ria Ere ni Cos ta Pa i xão

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

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 51, de 2002, 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 Fun da ção Nos sa Se-
nho ra do Ro sá rio aten deu a to dos os re qui si tos téc ni-
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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, 14 de maio de 2002. – Ri car-
do San tos, Pre si den te – Luiz Otá vio, Re la tor – Ri -
car do San tos – Re gi nal do Du ar te – Antô nio Car-
los Jú ni or – Emi lia Fer nan des – Lú cio Alcân ta ra –
Ge ral do Cân di do (Absten ção) – Ge ral do Althoff –
Ro meu Tuma – Chi co Sar to ri – Ger son Ca ma ta –
Edu ar do Si que i ra Cam pos – Ro me ro Jucá – Wal -
deck Orné las – Ro ber to Sa tur ni no – Le o mar Qu in-
ta ni lha – Ca sil do Mal da ner.

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 394, 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 54, de
2002 (nº 1.118 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 Cul tu ra, La-
zer e Co mu ni ca ção de Pon tal a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na
ci da de de Pon tal, Esta do de São Pa u lo.

Re la tor: Se na dor Chi co Sar to ri

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 54, de 2002 (nº 1.118, 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 Cul tu ra, La zer e Co mu ni ca ção
de Pon tal a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá-
ria na ci da de de Pon tal, Esta do de São Pa u lo.

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 Por ta ria nº 485,
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, nos ter mos do art. 49, XII,
com bi na do com o art. 223, § 3º, am bos da Cons ti tu i-
ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu-
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li-
ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la-
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

É a se guin te a di re ção da Asso ci a ção Co mu ni tá-
ria de Cul tu ra, La zer e Co mu ni ca ção de Pon tal (cf. fl. 9):

• Pre si den te – Ne dir Co lom bo Jú ni or

• Vice-Pre si den te – Au lus Re gi nal do Bo ri na to de Oli ve i ra

• Te sou re i ro – Anel Apa re ci do Ra vag na ni

• 2º Te sou re i ro – José Ca mi lo de Oli ve i ra Fi lho

• Se cre tá rio Exe cu ti vo – João Co lom bo Jú ni or

• Pre si den te do Con se lho Fis cal – Jú lio Pe dro Co lom bo

• Vice-Pre si den te do Con se lho Fis cal – Neri Co lom bo

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

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 54, de 2002, 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 Cul -
tu ra, La zer e Co mu ni ca ção de Pon tal 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 APROVA 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, 14 de maio de 2002. – Ri car-
do San tos, Pre si den te – Chi co Sar to ri, Re la tor –
Re gi nal do Du ar te – Antô nio Car los Jú ni or – Emí lia
Fer nan des – Lú cio Alcân ta ra – Ge ral do Cân di do –
Ge ral do Althoff – Lind berg Cury – Ca sil do Mal da-
ner – Be ní cio Sam pa io – José Jor ge – Ger son Ca -
ma ta – Edu ar do Si que i ra Cam pos – Le o mar Qu in-
ta ni lha – Luiz Otá vio – Ju vên cio da Fon se ca –
Álva ro Dias.

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 395, 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 56, de
2002 (nº 1.154/2001, 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 de Ven da
Nova do Imi gran 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
Ven da Nova do Imi gran te, Esta do do
Espí ri to San to.

Re la tor: Se na dor Ger son Ca ma ta

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são o Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 56, de 2002 (nº 1.154, 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 de Ven da Nova do
Imi gran te a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni-
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tá ria na ci da de de Ven da Nova do Imi gran te, Esta do
do Espí ri to San to.

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 Por ta ria nº 470,
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, nos ter mos do art. 49, XII,
com bi na do com o art. 223, § 3º am bos da Cons ti tu i-
ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu-
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li-
ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la-
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

É a se guin te a di re ção da Asso ci a ção Rá dio Co -
mu ni tá ria de Ven da Nova do Imi gran te (cf. fl. 20):

• Pre si den te – Braz Car ni el le

• Vice-Pre si den te – Antô nio Gil mar Fur lan

• Se cre tá rio – Mar co Antô nio Gril lo

• Te sou re i ro – José Far dim

• Di re tor de Ope ra ções – Car los Mag no No gue i ra

• Di re tor Cul tu ral de Co mu ni ca ção So ci al – Olim pio Pe rim Ju ni or

• Di re tor de Pa tri mô nio – Cel so Zan do na di

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 Gi val do Ca rim bão.

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

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 56, de 2002, 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
de Ven da Nova do Imi gran 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 APROVAÇÃO do ato, na for ma do 
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra
dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 14 de maio de 2002. – Ri car-
do San tos, Pre si den te  – Ger son Ca ma ta, Re la tor –
Re gi nal do Du ar te -Antô nio Car los Jú ni or – Emí lia
Fer nan des – Lú cio Alcân ta ra – Ge ral do Cân di do –
Ge ral do Althoff – Ro meu Tuma – Chi co Sar to ri –
Ca sil do Mal da ner – Le o mar Qu in ta ni lha – Ro ber to
Sa tur ni no – Ro me ro Jucá – Wal deck Orne las –
Edu ar do Si que i ra Cam pos.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

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

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

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

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

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

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

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

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per mis-
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.
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§ 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 396, 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 57, de
2002 (nº 1.155/2001, na Câ ma ra dos De-
pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
o Insti tu to de Ra di o di fu são de De sen vol-
vi men to Co mu ni tá rio de Co re aú – IRC a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu-
ni tá ria na ci da de de Co re aú, Esta do do
Ce a rá.

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

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são o Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 57, de 2002 (nº 1.155, de 2001, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
o Insti tu to de Ra di o di fu são de De sen vol vi men to Co -
mu ni tá rio de Co re aú – IRC a exe cu tar ser vi ço de ra di-
o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Co re aú, Esta do do 
Ce a rá.

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 Por ta ria nº 456,
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, nos ter mos do art. 49, XII,
com bi na do com o § 3º 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 si den te so -
li ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la-
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

O Insti tu to de Ra di o di fu são de De sen vol vi men to
Co mu ni tá rio de Co re aú – IRC tem como pre si den te o
se nhor José Da ni el Mo re i ra (cf. fl. 17):

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

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 57, de 2002, 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 Insti tu to de Ra di o di fu são de De -
sen vol vi men to Co mu ni tá rio de Co re aú – IRC 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 APROVAÇÃO do 
ato, na for ma do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo ori gi-
ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 14 de maio de 2002. – Ri car-
do San tos, – Pre si den te – Lu cio Alcân ta ra, Re la tor
– Re gi nal do Du ar te – Antô nio Car los Jú ni or – Emí -
lia Fer nan des – Ge ral do Cân di do – Edu ar do Si-
que i ra Cam pos – Ca sil do Mal da ner – Ger son Ca -
ma ta – Chi co Sar to ri – Le o mar Qu in ta ni lha – Ro -
ber to Sa tur ni no – Ro me ro Jucá – Wal deck Orne-
las – Ro meu Tuma – Ge ral do Althoff.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

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

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

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

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

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

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

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

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

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

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

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

PARECER Nº 397, 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 58, de
2002 (nº 1.162/2001, na Câ ma ra dos De-
pu ta dos), que apro va o ato que re no va a
con ces são da Rá dio Auri Ver de de Ba u ru
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 u ru, Esta do de São Pa u lo.

Re la tor: Se na dor Ro meu Tuma

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 58, de 2002 (nº 1.162, 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 Rá dio Auri Ver de de Ba u-
ru 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 Ba u ru, Esta do de São 
Pa u lo.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.503,
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 do De cre to de 13 de
ou tu bro de 2000 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 art. 223, § 3º, am bos
da Cons ti tu i ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu-
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li-
ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la-
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

É a se guin te a com po si ção aci o ná ria do em pre-
en di men to Rá dio Auri Ver de de Ba u ru Ltda., (cf. fl.
197):

Nome Só cio Co tis ta Co tas de Par ti ci pa ção

• Air ton Antô nio Daré 7.668
• Jair Osval do Daré 2.160
• Sezi Inoue 540
• Ra mi ro Fer re i ra Jú ni or 432

To tal de Co tas 10.800

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 Agnal do Mu niz.

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

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 58, de 2002, 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
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ca rac te ri za do que a en ti da de Rá dio Auri Ver de de Ba -
u ru 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 Aprovação do ato, na for ma do Pro je to de
De cre to Le gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra dos De pu ta-
dos.

Sala da Co mis são, 14 de maio de 2002, – Ri car-
do San tos, Pre si den te – Ro meu Tuma, Re la tor –
Re gi nal do Du ar te – Antô nio Car los Jú ni or – Emí lia
Fer nan des – Lú cio Alcân ta ra – Ge ral do Cân di do
(abs ten ção) – Edu ar do Si que i ra Cam pos – Ca sil do
Mal da ner – Ger son Ca ma ta – Luiz Otá vio – Chi co
Sar to ri – Le o mar Qu in ta ni lha – Ro ber to Sa tur ni no
– Ro me ro Jucá – Wal deck Orné las.

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 398, 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 60, de
2002 (nº 1.171/2001, 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 Edu ca ti va 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 Ba tay po rã, Esta do de
Mato Gros so do Sul.

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

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são o Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 60, de 2002 (nº 1.171, 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 Edu ca ti va 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 Ba -
tay po rã, Esta do de Mato Gros so do Sul.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.361,
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 303,
de 5 de ju lho de 2000, que au to ri za a ex plo ra ção de
ca nal de ra di o di fu são, nos ter mos do art. 49, XII, com -
bi na do com o art. 223, § 3º, am bos da Cons ti tu i ção
Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu-
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li-
ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la-
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

É a se guin te a di re ção da Asso ci a ção Rá dio
Edu ca ti va Ci da de FM (cf. fl. 15):

• Di re tor-Pre si den te – Luiz Car los dos San tos

• Di re tor Vice-Pre si den te – Ma u rí cio Ri be i ro

• Di re tor Pri me i ro Se cre tá rio – Ma ria Leal de Oli ve i ra Ro dri gues

                                                dos San tos

• Di re tor Se gun do Se cre tá rio – Apa re ci do Antô nio dos San tos

• Di re tor Pri me i ro Te sou re i ro – Ma ri na da Sil va dos San tos

• Di re tor Se gun do Te sou re i ro – Flá vio Mon te i ro Bac ci

• Di re tor Pre si den te do Con se lho Co mu ni tá rio – Inês Leal de

Oli ve i ra Ro dri gues

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

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta-
ção que acom pa nha o PDS o nº 60, de 2002, 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
Edu ca ti va 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 APROVAÇÃO do ato, na for ma do
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra
dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 14 de maio de 2002. – Pre si-
den te, Ri car do San tos – Re la tor, Ju vên cio Da Fon -
se ca – Re gi nal do Du ar te – Antô nio Car los Ju ni or – 
Emí lia Fer nan des – Lú cio Alcân ta ra – Ge ral do
Cân di do – Ge ral do Althoff – Lind berg Cury – Ca-
sil do Mal da ner – Alva ro Dias – José Jor ge – Ger -
son Ca ma ta – Be ní cio Sam pa io – Le o mar Qu in ta-
ni lha – Luiz Ota vio – Edu ar do Si que i ra Cam pos –
Chi co Sar to ri – Mo re i ra Men 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.

§ 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 399, 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 62, de
2002 (nº 1.178/2001, 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 Fun da ção Ce a-
ren se de Pes qui sa e Cul tu ra 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 For ta-
le za, Esta do do Ce a rá.

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

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 62, de 2002 (nº 1.178, de
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2001, 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 Fun da ção Ce a-
ren se de Pes qui sa e Cul tu ra 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 For ta le za, Esta do do Ce a rá.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.353,
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 417,
de 31 de ju lho de 2000, que re no va a per mis são para
a ex plo ra ção de ca nal de ra di o di fu são so no ra, nos
ter mos do art. 49, XII, com bi na do com o art. 223, § 3º,
am bos da Cons ti tu i ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu-
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li-
ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la-
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

É a se guin te a di re ção da Fun da ção Ce a ren se
de Pes qui sa e Cul tu ra (cf. fl. 69):

• José Nel son Espín do la Fro ta

• Ma ria No bre Da mas ce no

• Lu i za de Te o do ro Vi e i ra

• Már cia Vi dal Nu nes Bar ros

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
Wig ber to Tar tu ce.

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

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 62, de 2002, 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 Fun da ção Ce a ren se de
Pes qui sa e Cul tu ra 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, 14 de maio de 2002. – Ri car-
do San tos, Pre si den te – Lú cio Alcân ta ra, Re la tor –
Re gi nal do Du ar te – Anto nio Car los Jú ni or – Emí lia
Fer nan des – Ge ral do Cân di do (abs ten ção) – Edu-
ar do Si que i ra Cam pos – Ca sil do Mal da ner – Ger-
son Ca ma ta – Chi co Sar to ri – Le o mar Qu in ta ni lha
– Ro ber to Sa tur ni no – Ro me ro Jucá – Wal deck
Orné las – Ro meu Tuma – Ge ral do Althoff.

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 400, 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 69, de
2002 (nº 1.130/2001, na Câ ma ra dos De-
pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a 
Obras So ci a is e Cul tu ra is da Pa ró quia de
Ita jaí a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria na ci da de de Ita jaí, Esta do
de San ta Ca ta ri na

Re la tor: Se na dor Ge ral do Althoff

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 69, de 2002 (nº 1.130, de 2001, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
a Obras So ci a is e Cul tu ra is da Pa ró quia de Ita jaí a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da-
de de Ita jaí, Esta do de San ta Ca ta ri na.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.744,
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
627, de 5 de ou tu bro de 2000, que au to ri za a ex plo-
ra ção de ca nal de ra di o di fu são, nos ter mos do art.
49, XII, com bi na do com o art. 223, § 3º am bos da
Cons ti tu i ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu-
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li-
ci ta ção foi ins tru í da 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 Obras So ci a is e Cul tu-
ra is da Pa ró quia de Ita jaí (cf fl. 37):

• Pre si den te – Alvi no Bro e ring

• Vice-Pre si den te – João Gon çal ves

• Se cre tá rio – José Do min gos Bor to lat to

• Te sou re i ro – João Cas si a no das Ne ves

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

II – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta-
ção que acom pa nha o PDS nº 69, de 2002, 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 Obras So ci a is e Cul tu ra-
is da Pa ró quia de Ita jaí 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, Ri car do San tos, Pre si den te
– Ge ral do Althoff , Re la tor – Re gi nal do Du ar te –
Antô nio Car los Jú ni or – Emi lia Fer nan des – Lú cio
Alcan ta ra – Ge ral do Cân di do – Edu ar do Si que i ra
Cam pos – Ca sil do Mal da ner – Ger son Ca ma ta –
Luiz Ota vio – Chi co Sar to ri – Le o mar Qu in ta ni lha
– Ro ber to Sa tur ni no – Ro me ro Jucá – Wal deck
Orné las – Ro meu Tuma.
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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 401, 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 72, de
2002 (nº 1.194/2001, na Câ ma ra dos De-
pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a 
So ci e da de dos Eco lo gis tas de Tam baú a

exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni-
tá ria na ci da de de Tam baú, Esta do de
São Pa u lo

Re la tor: Se na dor Chi co Sar to ri

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 72, de 2002 (nº 1.194, de 2001, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
a So ci e da de dos Eco lo gis tas de Tam baú a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
Tam baú, Esta do de São Pa u lo.

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 452,
de 14 de agos to 2000, que au to ri za a ex plo ra ção de
ca nal de ra di o di fu são, nos ter mos do art. 49, XII, com -
bi na do com o art. 223, § 3º, am bos da Cons ti tu i ção
Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu-
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li-
ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la-
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

É a se guin te a di re ção da So ci e da de dos Eco lo-
gis tas de Tam baú (cf. fl. 37):

• Pre si den te – Ma ria Apa re ci da Mo ran din
• Vice-Pre si den te – Andréa Alber guet ti Alba no
• Te sou re i ro – Síl vio Do ni zet ti de Fa ria
• Di re tor Cul tu ral – Ha rol do Alves Mo re 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 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 do Po der Exe cu ti vo que ou -
tor gam ou re no vam con ces são, per mis são ou au to ri-
za ção para que se exe cu tem ser vi ços de ra di o di fu são
so no ra e de sons e ima gens, nos ter mos do art. 223
da Cons ti tu i ção Fe de ral, deve obe de cer, nes ta Casa
do Le gis la ti vo, às for ma li da des e aos cri té ri os es ta be-
le ci dos pela Re so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do
Fe de ral. Essa nor ma in ter na re la ci o na uma sé rie de
in for ma ções a se rem pres ta das e exi gên ci as a se rem
cum pri das pela en ti da de pre ten den te, bem como
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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 72, de 2002, 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 So ci e da de dos Eco lo gis tas de
Tam baú 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, 14 de maio de 2002. – Ri car do
San tos, Pre si den te – Chi co Sar to ri, Re la tor – Re gi-
nal do Du ar te – Antô nio Car los Jú ni or – Emi lia Fer -
nan des – Lú cio Alcân ta ra – Ge ral do Cân di do – Ge-
ral do Althoff – Lind berg Cury – Ca sil do Mal da ner –
Alva ro Dias – José Jor ge – Ger son Ca ma ta – Ju vên-
cio da Fon se ca – Le o mar Qu in ta ni lha – Luiz Otá vio
– Edu ar do Si que i ra Cam pos – Be ní cio Sam pa io

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 402, 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 73, de
2002 (nº 1.196/2001, 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 e Cul tu ral Nas-
cen te do Vale de Alfre do Wag ner a exe cu-
tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria
na ci da de de Alfre do Wag ner, Esta do de
San ta Ca ta ri na

Re la tor: Se na dor Ge ral do Althoff

I –  Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são o Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 73, de 2002 (nº 1.196, 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 e Cul tu ral Nas cen te do
Vale de Alfre do Wag ner a exe cu tar ser vi ço de ra di o di-
fu são co mu ni tá ria na ci da de de Alfre do Wag ner, Esta -
do de San ta Ca ta ri na.

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 469,
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, nos ter mos do art. 49, XII,
com bi na do com o art. 223, § 3º, am bos da Cons ti tu i-
ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu-
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li-
ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la-
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

É a se guin te a di re ção da Asso ci a ção Co mu ni-
tá ria e Cul tu ral Nas cen te do Vale de Alfre do Wag ner
(cf fl. 9):
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• Pre si den te – Iri mar José da Sil va

• Vice-Pre si den te – Neri Errath

• 1º Vice-Pre si den te – Max Edson Fi gue i re do

• Se cre tá rio – Na za re no Dias

• 1º Se cre tá rio – Ade nil son Lin der

• Te sou re i ro – Val de mi ra Ten fen

• 1º Te sou re i ro – José Pe re 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 Jor ge Pi nhe i ro.

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

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS no 73, de 2002, 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 e Cul tu-
ral Nas cen te do Vale de Alfre do Wag ner 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 VAÇÃO 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, 14 de maio de 2002. – Ri car-
do San tos Pre si den te – Ge ral do Althoff Re la tor –
Re gi nal do Du ar te – Antô nio Car los Jú ni or – Emí lia
Fer nan des – Lú cio Alcân ta ra – Ge ral do Cân di do –
Edu ar do Si que i ra Cam pos – Ca sil do Mal da ner –
Ger son Ca ma ta – Chi co Sar to ri – Le o mar Qu in ta-
ni lha – Ro ber to Sa tur ni no – Ro me ro Jucá – Wal -
deck Orne las – Ro meu Tuma.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

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

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

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

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

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

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

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

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

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

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

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

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

PARECER Nº 403, 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 80, de
2002 (nº 1.043/2001, na Câ ma ra dos De-
pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za o 
Asso ci a ção e Mo vi men to Co mu ni tá rio
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Rá dio Paz no Val le 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 
Cam bo riú, Esta do de San ta Ca ta ri na.

Re la tor: Se na dor Ge ral do Althoff

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 80, de 2002 (nº 1.043, de 2001, na Câ ma ra
dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za o Asso -
ci a ção e Mo vi men to Co mu ni tá rio Rá dio Paz no Val le
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 Cam bu riú, Esta do de San ta Ca ta ri na.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.173,
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 249,
de 7 de ju nho de 2000, que au to ri za a ex plo ra ção de
ca nal de ra di o di fu são, nos ter mos do art. 49, XII, com -
bi na do com o art. 223, § 3º am bos da Cons ti tu i ção Fe -
de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu-
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li-
ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la-
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

É a se guin te a di re ção da Asso ci a ção e Mo vi-
men to Co mu ni tá rio Rá dio Paz no Val le FM, (cf. fl. 5):

• Di re tor Pre si den te – Nel son Antu nes

• Di re tor 1º Vice-Pre si den te – João Mo ra es Fi lho

•  Di re tor 2º Vice-Pre si den te – Re u el Abreu Ber nar di no

• Di re tor 1º Se cre tá rio – Sil va no Gar cia

• Di re to ra 2a Se cre tá ria – Ju ce li Adri a no Momm

• Di re tor 1º Te sou re i ro – Aldo Má rio Bas tos

• Di re tor 2º Te sou re i ro – Anto nio João Bas 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 Ro ber to Ro cha.

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 – ANÁLISE

O pro ces so de exa me e apre ci a ção, pelo Con -
gres so Na ci o nal, dos atos do Po der Exe cu ti vo que ou -
tor gam ou re no vam con ces são, per mis são ou au to ri-
za ção para que se exe cu tem ser vi ços de ra di o di fu são
so no ra e de sons e ima gens, nos ter mos do art. 223
da Cons ti tu i ção Fe de ral, deve obe de cer, nes ta Casa

do Le gis la ti vo, às for ma li da des e aos cri té ri os es ta be-
le ci dos pela Re so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do
Fe de ral. Essa nor ma in ter na re la ci o na uma sé rie de
in form 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 áná 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
acom pa nha o PDS nº 80, de 2002, 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 e Mo vi men to Co mu ni-
tá rio Rá dio Paz no Val le 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 das Co mis sões, 14 de maio de 2002. – Ri-
car do San tos, Pre si den te – Ge ral do Althoff, Re la-
tor – Re gi nal do Du ar te – Antô nio Car los Jú ni or –
Emí lia Fer nan des – Lú cio Alcân ta ra – Ge ral do
Cân di do – Edu ar do Si que i ra Cam pos – Ca sil do
Mal da ner – Ger son Ca ma ta – Chi co Sar to ri – Le o-
mar Qu in ta ni lha – Ro ber to Sa tur ni no – Ro me ro
Jucá – Wal deck Orne las – Ro meu Tuma.

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

....................................................................................
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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 404, 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 81, de
2002 (nº 1.046/2001, 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 Co mu ni ca ção dos Ami-
gos de Sá ti ro Dias a exe cu tar ser vi ço de
ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
Sá ti ro Dias, Esta do da Ba hia.

Re la tor: Se na dor Anto nio Car los Ju ni or

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 81, de 2002 (nº 1.046, 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 de Co mu ni ca ção dos Ami gos de Sá ti ro
Dias a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria
na ci da de de Sá ti ro Dias, Esta do da Ba hia.

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 407,

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, nos ter mos do art. 49, XII, com -
bi na do com o art. 223, § 3º, am bos da Cons ti tu i ção
Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu-
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li-
ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la-
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

É a se guin te a di re ção da Asso ci a ção de Co mu-
ni ca ção dos Ami gos de Sá ti ro Dias (cf. fl. 9):

•Pre si den te – Ja ce a ne San ti a go Pe i xo to

•Vice-Pre si den te – Ana Lú cia San ta na Sou za

•Se cre tá ria Ge ral – Mara Lú cia Bri to da Sil va

•Se gun do Se cre tá rio – Esme ral do José Cos ta da Cruz

•Tesou re i ra – Ma ria Ina í za da Cruz Vi e i ra

•Di re tor Ge ral de Ope ra ções, Admi nis tra ção e Co mu ni ca ção So -
ci al – Le o nar do Ba tis ta Fer re i ra

•Di re tor-Ge ral – Ra il ton Pe re i ra de Sou za

•Di re tor de Cul tu ra e Espor te – Már cio José Leão Nu nes

•Di re to ra de Jor na lis mo – Ma ria Lu ci dal va Bri to da Sil va

•Di re tor de Pa tri mô nio – Va it sa San ti a go Car do so

•Di re tor de Pro gra ma ção – José Jor ge da 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 seu re la tor, De pu ta do Lu ci a no Zica.

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

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 81, de 2002, 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 de Co mu ni ca ção
dos Ami gos de Sá ti ro Dias 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 Aprovação do ato, na for ma do
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra
dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 14 de maio de 2002. – Ri -
car do San tos, Pre si den te – Antô nio Car los Jú ni-
or, Re la tor – Re gi nal do Du ar te – Emí lia Fer nan-
des – Lú cio Alcan ta ra – Ge ral do Can di do – Edu -
ar do Si que i ra Cam pos – Ca sil do Mal da ner – Ger -
son Ca ma ta – Luiz Otá vio – Chi co Sar to ri – Le o-
mar Qu in ta ni lha – Ro ber to Sa tur ni no – Ro me ro
Jucá – Wal deck Orne las – Ge ral do Althoff – Ro -
meu Tuma.

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

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

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per -
mis são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo,

dois quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no -
mi nal.

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

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

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

PARECER Nº 405, 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 83, de
2002 (nº 1.051/2001, na Câ ma ra dos De-
pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a 
Rá dio Co mu ni tá ria Tran sa ma zô ni ca 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 Por to Ve lho, Esta do de 
Rondô nia.

Re la tor:Se na dor Mo re i ra Men des

I – Re la tó rio

Vem a esta Co mis são, para exa me, o Pro je to de
De cre to Le gis la ti vo nº 83, de 2002 (nº 1.051, de 2001, 
na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au -
to ri za a Rá dio Co mu ni tá ria Tran sa ma zô ni ca 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 Por to Ve lho, Esta do de Ron dô nia.

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
484, 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, nos ter mos do art.
49, XII, com bi na do com o art. 223, § 3º, am bos da
Cons ti tu i ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu-
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te
so li ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le -
gis la ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

É a se guin te a di re ção da Rá dio Co mu ni tá ria
Tran sa ma zô ni ca FM (cf. fl. 13):

• Pre si den te – Fran cis co de Assis Ca lix to
• Se cre tá ria-Ge ral – Mi ri an Rosa Gu i ze li ni de Alme i da
• Te sou re i ra – Ne i va Alves da Guia
• Di re tor Cul tu ral e de Co mu ni ca ção So ci al – Mil son Alves da
Guia
• Di re tor de Pa tri mô nio – José Bou chab ki de Ame i da

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

A Asso ci a ção Rá dio Co mu ni tá ria Tran sa ma zô-
ni ca de Por to Ve lho, uma en ti da de pre o cu pa da com
a de mo cra ti za ção das in for ma ções na que la ca pi tal,
vem com esta con ces são tra zer aos seus con ci da-
dãos mais um ve í cu lo de di fu são da Ci da da nia, que
dis cu ti rá e de ba te rá jun to àque la co mu ni da de te mas
ine ren tes e de in te res ses lo ca li za dos, tra zen do para
to dos uma ma i or cons ci en ti za 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 83, de 2002, 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 Rá dio Co mu ni tá ria Tran-
sa ma zô ni ca 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, 14 de maio de 2002. – Ri car-
do San tos, Pre si den te – Mo re i ra Men des, Re la tor – 
Re gi nal do Du ar te -Antô nio Car los Ju ni or – Emí lia
Fer nan des – Lú cio Alcân ta ra – Ge ral do Cân di do –
Ge ral do Althoff – Ro me ro Jucá – Ca sil do Mal da-
ner – Ger son Ca ma ta –Ro meu Tuma – Ro ber to Sa -
tur ni no – Chi co Sar to ri – Luiz Ota vio.

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.

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

O SR. PRESIDENTE (Na bor Jú ni or) – O Expe di-
en te lido vai à pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Na bor Jú ni or) – A Pre si-
dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que os Pro je tos de De -
cre to Le gis la ti vo nos 179 a 189, de 2002, li dos an te ri-
or men te, tra mi ta rão com pra zo de ter mi na do de qua -
ren ta e cin co dias, nos ter mos do art. 223, § 1º, da
Cons ti tu i ção Fe de ral, e, de acor do com o art. 122, II,
”b“, do Re gi men to Inter no, po de rão re ce ber emen-
das, pelo pra zo de cin co dias úte is, pe ran te a Co mis-
são de Edu ca ção.
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O SR. PRESIDENTE (Na bor Jú ni or) – A Pre si-
dên cia re ce beu a Men sa gem nº 159, de 2002 ( nº
365/2002, na ori gem), de 10 do cor ren te, pela qual o
Pre si den te da Re pú bli ca, nos ter mos do art. 52, in ci so
V, da Cons ti tu i ção Fe de ral, so li ci ta seja au to ri za da a
con tra ta ção de ope ra ção de cré di to ex ter no, com ga -
ran tia da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil, no va lor to tal
equi va len te a du zen tos e nove mi lhões de dó la res dos 
Esta dos Uni dos da Amé ri ca, de prin ci pal, en tre o Go -
ver no do Esta do de São Pa u lo e o Ban co Inter na ci o-
nal para a Re cons tru ção e De sen vol vi men to – BIRD,
des ti na da a fi nan ci ar, par ci al men te, o Sis te ma de
Trens Urba nos – 4ª Li nha do Me trô.

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

O SR. PRESIDENTE (Na bor Jú ni or) – Encer-
rou-se sex ta-fe i ra úl ti ma o pra zo para apre sen ta ção
de emen das ao Pro je to de Re so lu ção nº 10, de 2001,
de au to ria do Se na dor Pa u lo Har tung, que acres cen ta
os §§ 1º e 2º ao art. 99 da Re so lu ção do Se na do Fe -
de ral nº 93, de 1970, para es ta be le cer que o Pre si-
den te do Ban co Cen tral, ou um di re tor por ele in di ca-
do, com pa re ce rá à Co mis são de Assun tos Eco nô mi-
cos para ex por as de ci sões ado ta das pelo Co mi tê de
Po lí ti ca Mo ne tá ria.

Não ten do re ce bi do emen das, a ma té ria será in -
clu í da em Ordem do Dia opor tu na men te.

O SR. PRESIDENTE (Na bor Jú ni or) – 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 das se guin-
tes ma té ri as:

– Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 60, de 2000 (nº
2.083/96, na Casa de ori gem), que dis põe so bre a
obri ga to ri e da de de re a li za ção dos exa mes para di ag-
nós ti co pre co ce da fe nil ce to nú ria e do hi po ti re o i dis mo
con gê ni to do re cém-nas ci do; e

– Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 72, de 2001 (nº
338/95, na Casa de ori gem), que acres cen ta pa rá gra-
fo ao art. 48 da Lei nº 8.213, de 24 de ju lho de 1991,
que “dis põe so bre os Pla nos de Be ne fí ci os da Pre vi-
dên cia So ci al e dá ou tras pro vi dên ci as”.

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 (Na bor Jú ni or) – 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, por per mu ta com o Se na dor Ro me-
ro Jucá.

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM. Pro -
nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) –

Sr. Pre si den te, Sras. e Srs. Se na do res, du ran te al-
guns anos, ti ve mos aqui um con ví vio que pri mou pelo
re co nhe ci men to à alta fi gu ra in te lec tu al, mo ral, não
só de ju ris ta e Se na dor, mas tam bém como pro fes sor,
do emi nen te e sa u do so Jo sap hat Ma ri nho. Eu mes mo
re gis trei que, des de 1966, con vi vi com ele sem in ter-
rup ção de nem um ins tan te, ami za de que cres ceu e
se con so li dou no Con se lho Fe de ral da Ordem dos
Advo ga dos do Bra sil.

Fui, Sr. Pre si den te, o au tor de uma pro po si ção
que teve o ob je ti vo de trans for mar o nome do Se na dor
Jo sap hat Ma ri nho em uma es pé cie de re gis tro de fi ni-
ti vo da sua atu a ção nes ta Casa. A pro po si ção, apro -
va da por una ni mi da de pelo Se na do Fe de ral, dá o
nome de Jo sap hat Ma ri nho à Sala da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia. As pro vi dên ci as
es tão sen do to ma das, e a Sala da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia per pe tu a rá o nome
do ilus tre Se na dor.

Na se ma na pas sa da, Sr.Pre si den te, tive a opor -
tu ni da de de ler um ar ti go so bre Jo sap hat Ma ri nho. Se
fos se de um co le ga Se na dor ou de um pro fes sor,
dir-se-ia que po de ria ter sido ho me na gem de um ve lho
co le ga, sem es que cer mos que Jo sap hat Ma ri nho mu i-
to ba ta lhou pe los di re i tos hu ma nos. Mas o ar ti go é da
la vra de um ser vi dor do Se na do, por tan to in sus pe i to,
sem ne nhum ou tro in te res se se não o de fa zer jus ti ça.

O ar ti go, in ti tu la do Jo sap hat Ma ri nho – um pa -
ra dig ma, é de au to ria de Aga ci el da Sil va Maia, Di re-
tor-Ge ral do Se na do Fe de ral. O in te res san te é que
nos so Di re tor-Ge ral é tam bém mem bro do cen te ná rio
Insti tu to His tó ri co e Ge o grá fi co do Esta do do Rio
Gran de do Nor te. Quem co nhe ce aque la casa de cul -
tu ra sabe que ali se tem um pa no ra ma dos an ti gos
areó pa gos, dos si lo ge us, onde se tra vam as ter tú li as
do que é mais gra to a um país, a sua cul tu ra.

Vou me per mi tir, Sr. Pre si den te, ler o tra ba lho de 
Aga ci el da Sil va Maia, para que cons te dos Ana is des -
ta Casa: 

Jo sap hat Ma ri nho, um pa ra dig ma

“Aos oi ten ta e três anos de ida de, não
re i vin di co pos tos, mas es pe ro con ti nu ar um
mi li tan te da de mo cra cia e da jus ti ça so ci al.
No chão ás pe ro da rua tam bém há es pa ço
para o com ba te ge ra dor de es pe ran ça...”

Fo ram es tas as pa la vras com que o bri -
lhan te Se na dor Jo sap hat Ma ri nho se des pe-
diu do Se na do Fe de ral, no dia 20 de ja ne i ro
de 1999. Pa la vras que mu i to apro pri a da-
men te sin te ti zam a tra je tó ria do po lí ti co e ju -
ris ta sin gu lar que foi. E é nes te mes mo chão 
ás pe ro da re a li da de bra si le i ra que S. Exª
cons tru iu uma bi o gra fia ím par, onde mo ral e 
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po lí ti ca ca mi nha ram jun tas e onde o es ta do
de di re i to foi vis to como pres su pos to para o
de sen vol vi men to so ci al.

Ele i to duas ve zes para o Se na do, a
pri me i ra, em 1962, e a se gun da, em 1990,
es ten den do-se até 1999, Jo sap hat Ma ri nho
brin dou não ape nas seus pa res com sua sa -
be do ria, mas tam bém a so ci e da de bra si le i-
ra, que pôde apre ci ar tra ços ca rac te rís ti cos
de sua tra je tó ria po lí ti ca: o va lor éti co ador -
nan do uma cons ciên cia so ci al, a cul tu ra ju rí-
di ca, a in de pen dên cia in te lec tu al.

O ar ti cu lis ta faz re fe rên cia ao tra ba lho que de -
sen vol veu Jo sap hat Ma ri nho na re la to ria do Có di go
Ci vil. Dis se que, ao seu tra ba lho, não foi apre sen ta-
da emen da al gu ma, o que tor nou o fato sem pre ce-
den tes na his tó ria do Con gres so Na ci o nal.

Aga ci el Maia de sen vol ve ain da a aná li se da atu a-
ção des ta ca da de Jo sap hat Ma ri nho como mem bro da
Co mis são de Estu dos Cons ti tu ci o na is, cri a da pelo Pre -
si den te José Sar ney, que fun ci o nou tam bém sob a pre -
si dên cia do nos so sa u do so Se na dor Afon so Ari nos,
para ela bo rar an te pro je to da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Por aí afo ra vai o emi nen te ar ti cu lis ta lem bran do
o exem plo para as fu tu ras ge ra ções, as idéi as li te rá ri-
as de Jo sap hat Ma ri nho, o que S. Exª fez para mos trar
que vale a pena ser um po lí ti co sé rio.

Ao fi nal, Sr. Pre si den te, Aga ci el Maia ter mi na
com este pa rá gra fo que, ape sar de lon go, pas sa rei a
ler na sua in te gral dis po si ção:

Tal era a am pli tu de de sua vi são: um olho no mi -
cros có pio e o ou tro no te les có pio para ob ter uma com -
pre en são abar ca do ra da re a li da de, de sa fi an do a vi são
er rô nea de que o fu tu ro é o la bo ra tó rio de aná li se ape -
nas dos mais jo vens. Embo ra seja ha bi tu al de sig nar
como es ta dis ta aque le che fe do Exe cu ti vo quan do se
des ta ca no de sem pe nho de sua mis são ins ti tu ci o nal,
não se ria de ma is afir mar que o Se na dor Jo sap hat Ma -
ri nho foi um es ta dis ta no Se na do. Um es ta dis ta por que
no de ba te de idéi as sou be, como pou cos, li de rar,
abrin do cla re i ras em de fe sa da dig ni da de hu ma na. E
por isso foi res pe i ta do por to dos, in de pen den te men te
de sua afi li a ção par ti dá ria ou pos tu ra ide o ló gi ca.

Em 30 de mar ço de 2002, aos 86 anos de ida de,
fa le ceu este pa la di no do Di re i to. Mas Jo sap hat Ma ri nho
con ti nu a rá pre sen te, sem pre que um Par la men tar es ti-
ver ex pon do suas te ses ou um es tu dan te de di re i to es ti-
ver ela bo ran do uma mo no gra fia cujo tema cen tral seja a 
jus ti ça, em to das as suas ma ti zes e co lo ra ções.

Sr. Pre si den te, é por esta ra zão que vim à tri bu na.

O Sr. Álva ro Dias (PDT – PR) – Con ce de-me V.
Exª um apar te?

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) –
Com mu i to pra zer, Se na dor Álva ro Dias.

O Sr. Álva ro Dias (PDT – PR) – Se na dor Ber nar-
do Ca bral, apro ve i to a opor tu ni da de que V. Exª me con -
fe re para enal te cer tam bém a ini ci a ti va do nos so Di re-
tor-Ge ral, Aga ci el Maia, que, além de ser um exem plar
ser vi dor des ta Casa – eu di ria, va len do-me do tí tu lo do
seu ar ti go, um pa ra dig ma de ser vi dor pú bli co. S. Sa.  as -
su me um pa pel pre pon de ran te para re gis trar nos Ana is
da His tó ria, com suas pa la vras, a pas sa gem mag ní fi ca
de Jo sap hat Ma ri nho pela vida pú bli ca bra si le i ra. Enten -
do que, por mais que se fale de Jo sap hat Ma ri nho, será
sem pre mu i to pou co di an te de sua gran de za e im por-
tân cia para a vida pú bli ca do nos so País. Pa ra dig ma
sim, que es ti mu la acre di tar mos que é pos sí vel qua li da-
de e de cên cia na ati vi da de pú bli ca bra si le i ra. Pou cos
pu de ram pas sar por esta Casa com tan to bri lhan tis mo
e, so bre tu do, com tan ta dig ni da de, como o fez Jo sap hat
Ma ri nho. Se na dor Ber nar do Ca bral, V. Exª faz jus ti ça ao
Di re tor-Ge ral des ta Casa ao re gis trar seu ar ti go nos
Ana is do Se na do Fe de ral. Mu i to bem.

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) – Sr.
Pre si den te, veja que te nho ra zão quan do ocu pei esta
tri bu na para fa zer o re gis tro do tra ba lho de Aga ci el
Maia so bre Jo sap hat Ma ri nho.

O Se na dor Álva ro Dias, que, a meu exem plo, com
S. Exª con vi veu ao lon go de tan to tem po, não só nes ta
Casa, mas quan do Álva ro Dias foi Go ver na dor do Pa ra-
ná, po de mos di zer que subs cre ve mos este ar ti go com
mu i ta ale gria. Não há como quem te nha con vi vi do com
Jo sap hat Ma ri nho – V. Exª foi um exem plo dis so, in clu si-
ve no seu pri me i ro man da to, quan do Go ver na dor era,
Se na dor Na bor Jú ni or e eu éra mos De pu ta do Fe de ral.
Qu e ro di zer que só pos so con clu ir este meu pro nun ci a-
men to fa zen do um re que ri men to a V. Exª. 

Re que i ro, Sr. Pre si den te:
1) que seja de ter mi na da a trans cri ção, nos Ana -

is des ta Casa, na ín te gra, da ma té ria que tem o tí tu lo
Jo sap hat Ma ri nho, Pa ra dig ma;

2) que seja dada ciên cia à fa mí lia do ex-Se na-
dor Jo sap hat Ma ri nho do que hoje a Casa de ci de.

Espe ro que V. Exª o de fi ra na for ma re gi men tal.
Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR BERNARDO CABRAL EM
SEU PRONUNCIAMENTO.

(Inse ri do nos ter mos do art. 210 do
Re gi men to Inter no.)
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O SR. PRESIDENTE (Na bor Jú ni or) – Será V.
Exª aten di do na for ma re gi men tal.

Con ce do a pa la vra ao se gun do ora dor ins cri to,
no bre De pu ta do Álva ro Dias, por vin te mi nu tos.

O SR. ÁLVARO DIAS (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, te nho apro ve i ta do os fi -
na is de se ma na para re u niões su pra par ti dá ri as em
to das as re giões do Pa ra ná com o ob je ti vo de in ves ti-
gar os prin ci pa is pro ble mas e re i vin di ca ções do nos -
so Esta do.

Nes te úl ti mo fi nal de se ma na, es ti ve mos no li to-
ral, mas pre ci sa men te no mu ni cí pio de Pa ra na guá e,
mais uma vez, po de mos re co lher um di ag nós ti co de
cer ta for ma dra má ti co da re a li da de pa ra na en se.

Sr. Pre si den te, con fes so, não fos se a cren ça de
que te mos na for ça po pu lar, es ta ría mos in dis cu ti vel-
men te su fo ca dos pelo peso dos pro ble mas que se
nos apre sen tam em cada re gião do Esta do. Eu di ria
que de ve mos apren der com o fi ló so fo ita li a no Anto nio
Grams ci que nos en si na: o di ag nós ti co deve ser pes -
si mis ta ou po de mos ser pes si mis tas no di ag nós ti co,
mas de ve mos ser oti mis tas na pro pos ta e, so bre tu do,
no que diz res pe i to a so lu ções.

É cla ro que, por acre di tar mos na for ça da so ci e-
da de, acre di ta mos na so lu ção para os pro ble mas, por 
mais com ple xos que pos sam ser.

Eu sou por ta dor, Sr. Pre si den te, Srs. Se na do-
res, de ape lo que faz a Fren te Inter sin di cal de Pa -
ra na guá ao Se na do da Re pú bli ca. Leio o teor des te
ape lo:

Exce len tís si mos Se na do res:

O Blo co dos Tra ba lha do res que in te-
gram a Fren te Inter sin di cal vem a V. Exªs
de mons trar toda a pre o cu pa ção que nos sos
com pa nhe i ros e mu ní ci pes em ge ral vêm
en fren tan do, de vi do ao des ca so do Go ver no
em não re co nhe cer Pa ra na guá como um
dos me lho res pó los in dus tri a is para im plan-
ta ção de in dús tri as, in sis tin do na idéia utó pi-
ca de tor nar nos so Mu ni cí pio em pólo in dus-
tri al tu rís ti co. Nos sa ci da de vem sen tin do o
re fle xo da mo der ni za ção e glo ba li za ção em
con se qüên cia da pri va ti za ção mo no po lis ta
que pela Lei da Mo der ni za ção dos Por tos
obri ga o por to pú bli co a con cor rer com o ter -
mi nal pri va do em igua is con di ções de tra ba-
lho, fato que não ocor re no Por to de Pa ra na-
guá; ao con trá rio, cede o ber ço pú bli co para
o ter mi nal pri va do atu ar, con tra ri an do a lei
cri a da para a li vre con cor rên cia.

Com o ad ven to da Lei nº 8.630, de
1993, os tra ba lha do res so fre ram per das ir-
re pa rá ve is, quer na mas sa sa la ri al quer na
per da de mer ca do de tra ba lho, fa tos es ses
que ab sor ve ram o seu po der de ga nho e,
con se qüen te men te, tor nou o sus ten to fa mi li-
ar em po bre ci do.

Não bas tas se o em pe nho do Go ver no
Fe de ral em su pri mir di re i tos dos tra ba lha do-
res atra vés de leis ta lha das pela ca ne ta dos
teó ri cos da glo ba li za ção, com a con se qüen-
te per da de mer ca do de tra ba lho, tam bém o
Go ver no Esta du al em pe nhou-se em pri va ti-
zar os se to res mais ren tá ve is do por to de
ma ne i ra sel va gem, be ne fi ci an do meia dú zia
em de tri men to de mi lha res de tra ba lha do-
res.

Aliás, res sal te-se, por opor tu no, que,
se não hou ves se o em pe nho de V. Exªs e de 
ou tros seg men tos po lí ti cos ali a dos ao mo vi-
men to do povo pa ra na en se, a Co pel hoje
se ria uma per da ir re pa rá vel para o pa tri mô-
nio do Pa ra ná, pro vo ca do pelo atu al Go ver-
no do Esta do.

Assim é que de nun ci a mos a V. Exªs a
ab sur da pri va ti za ção do se tor de con têi ne-
res, em que o Go ver no apa dri nhou a im-
plan ta ção de um ver da de i ro mo no pó lio, pri -
vi le gi an do um gru po eco nô mi co pri va do em
de tri men to de to dos os de ma is ope ra do res
por tuá ri os. E esse gru po mo no po lis ta não
de i xou por me nos: está re du zin do dras ti ca-
men te os pos tos de tra ba lho, jus ta men te na
ope ra ção de con têi ne res, no exa to se tor em
que re si de (ou re si dia) o ma i or vo lu me de
ga nhos de to dos os tra ba lha do res e dos
pró pri os em pre sá ri os.

Tan to é ver da de que o Sin di ca to dos
Con ser ta do res de Pa ra na guá e o Sin di ca to
do Blo co se en con tram mar gi na li za dos. Os
tra ba lha do res da ca te go ria es tão à mer cê
da pró pria sor te, pelo des ca so das au to ri da-
des por tuá ri as, que vi sam so men te a seu
pró prio bem-es tar, ao in vés de bus car so lu-
ções para ame ni zar essa des gra ça.

Da mes ma for ma, ou tros sin di ca tos co ir-
mãos tam bém so frem o ônus da pre po tên cia
do ca pi ta lis mo sel va gem im plan ta do no Por to
de Pa ra na guá pela pri va ti za ção do Ter mi nal
de Con têi ne res e Au to mó ve is, cu jos man da tá-
ri os, ob ce ca dos pelo po der eco nô mi co, ali ja-
ram tra ba lha do res do mer ca do de tra ba lho,
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tais como os con fe ren tes e os con du to res au -
tô no mos, es tes per ten cen tes à Co o pe ra ti va
de Trans por tes, os qua is, ao lon go de 45
anos, vêm de sen vol ven do suas res pec ti vas
ati vi da des la bo ra is, além de ou tros co ir mãos
que es tão à es pe ra da gui lho ti na.

Per gun ta-se: onde está a tão de can ta-
da re la ção ca pi tal e tra ba lho?

Ou tro fato pre o cu pan te, que cer ta men-
te ani qui la rá um pos to de tra ba lho ocu pa do
por cen te nas de tra ba lha do res, é a pri va ti-
za ção do cor re dor de ex por ta ção do Por to
de Pa ra na guá, que se en con tra em an da-
men to. Esse fato deve ser im pe di do ou, en -
tão, deve ser vi a bi li za da a ma nu ten ção in te-
gral des se mer ca do de tra ba lho via ne go ci a-
ção ex pres sa.

Res sal ta mos que não so mos con tra a
Lei n.º 8.630, de 1993, mes mo por que é um
fato ir re vo gá vel. Entre tan to, deve ser mo di fi-
ca da em ra zão do pro te ci o nis mo dado ao
ca pi tal e dos pre ju í zos con si de rá ve is apli ca-
dos con tra os Tra ba lha do res Por tuá ri os
Avul sos de Pa ra na guá (”TPAs“), com ex ten-
são para os tra ba lha do res da re ta guar da do
nos so por to.

A Inter sin di cal de Pa ra na guá bus ca,
pe ran te os dig nos Con gres sis tas do Se na do
Fe de ral, o com pro mis so so le ne de abra çar a 
ca u sa dos nos sos tra ba lha do res por tuá ri os
e de re ta guar da na luta pela ma nu ten ção do 
mer ca do de tra ba lho e suas con se qüên ci as.

É no tó rio que a eco no mia do nos so
Esta do gira em tor no da agri cul tu ra, da in-
dús tria e do com ple xo por tuá rio, mas é la-
men tá vel que os re cur sos e in ves ti men tos
no Por to de Pa ra na guá para atra ir mer ca do
e ob ter ma i or com pe ti ti vi da de, pro du ti vi da de
e di vi sas in ter na ci o na is es te jam aquém da
gran de za que o por to e nós, tra ba lha do res,
re pre sen ta mos nas ex por ta ções e im por ta-
ções de bens.

A Fren te Inter sin di cal está uni da na de-
fe sa dos in te res ses so ci a is e la bo ra is dos
seus co ir mãos e es pe ra que V. Exªs es te jam
ali a dos a nos sa luta, por tra tar-se de uma ca -
u sa ne ces sá ria ao equi lí brio so ci al e eco nô mi-
co do Por to de Pa ra na guá e de nos sa ci da de.

Para tan to, es ta mos en tre gan do este
do cu men to, que re tra ta as di fi cul da des que
os nos sos tra ba lha do res es tão atra ves san-

do em de cor rên cia da fal ta de sen si bi li da de
e do des pro pó si to so ci al que está sen do im -
plan ta do no nos so por to pe los seg men tos
que de têm o po der po lí ti co e eco nô mi co no
nos so Esta do, em fla gran te pre ju í zo para as 
re la ções do ca pi tal e do tra ba lho.

Aten ci o sa men te
Inter sin di cal de Pa ra na guá;
Sin di ca to dos Con fe ren tes;
Sin di ca to da Mo vi men ta ção de Mer ca-

do ri as;
Sin di ca to dos Ma rí ti mos;
Sin di ca to dos Por tuá ri os;
Co o pe ra ti va de Trans por tes de Car gas

e Ane xos Ltda.;
Sin di ca to dos Esti va do res de Pa ra na-

guá;
Sin di ca to dos Tra ba lha do res Blo co;
Sin di ca to dos Vi gi as Por tuá ri os;
Sin di ca to dos Con ser ta do res;
Sin di ca to dos Con du to res Au tô no mos

de Ve í cu los Ro do viá ri os de Pa ra na guá;
Co o pe ra ti va Mis ta e de Trans por tes

”Co o pa du bo“;
Sin da capp.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, esse é o 
ape lo dos tra ba lha do res de Pa ra na guá, re pre sen ta-
dos aqui pela Fren te Inter sin di cal de Pa ra na guá.

Além des sas, ou tras ques tões fo ram apre sen ta-
das na re u nião des te fi nal de se ma na no li to ral do
Esta do, so bre tu do por que, nes te mo men to, o Por to
de Pa ra na guá não é mais o ma i or ex por ta dor de
grãos do nos so País. Já per deu essa po si ção para o
Por to de San tos e, no úl ti mo tri mes tre, per deu tam-
bém para o Por to de São Fran cis co do Sul. Por tan to,
es ta mos re cu an do. Pois bem, pas so a men ci o nar as
ou tras ques tões tam bém apre sen ta das.

Nos úl ti mos qua tro anos, a atu al ad mi nis tra ção
não con clu iu a pri va ti za ção to tal do cor re dor, as sim
como não abriu qual quer li ci ta ção para no vos in ves ti-
men tos pri va dos de vul to. A fila de ca mi nhões vem
de ne grin do a ima gem do por to pe ran te o mer ca do in -
ter na ci o nal e por tos vi zi nhos, o que com pro va a fal ta
de ca pa ci da de e de de di ca ção para a so lu ção des se
pro ble ma. Con ti nua a che gar car ga de for ma de sor-
de na da.

Essa ad mi nis tra ção ata cou mu i to pou co as de -
ma is ca u sas para a re du ção das fi las de ca mi nhões:
lo gís ti ca de trans por te, tipo de trans por te, ar ma ze na-

08550 Ter ça-fe i ra 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2002

MAIO 2002268    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



gem na pro pri e da de ou ar ma zéns re gu la do res ins ta-
la dos fora do por to, chu va, etc.

Não se to mou ne nhu ma ini ci a ti va ou ati tu de
para re du zir as con se qüên ci as pro vo ca das pela chu -
va, que tan to pre ju di ca o car re ga men to dos na vi os e
aca ba au men tan do a fila de ca mi nhões.

Ne nhu ma ati tu de mais enér gi ca foi to ma da con -
tra a ine fi ciên cia do sis te ma de trans por te fer ro viá rio.

O por to pos sui um pas si vo de R$200 mi lhões,
sen do mais de R$100 mi lhões com ca u sas tra ba lhis-
tas e R$80 mi lhões com o INSS.

Há to tal fal ta de in fra-es tru tu ra para pas sa ge i ros
tu ris tas.

Pa ra na guá é hoje um dos por tos mais su jos do
País.

[Cito al gu mas su ges tões apre sen ta das na que le
en con tro:]

– con so li da ção da Au to ri da de Por tuá ria – nor -
ma ti za do ra e fis ca li za do ra –, com a de vi da re es tru tu-
ra ção ad mi nis tra ti va e nova de fi ni ção ju rí di ca, ob je ti-
van do agi li da de na im ple men ta ção das ações;

– re es tru tu ra ção das di re to ri as do qua dro fun ci-
o nal, car gos e sa lá ri os, de acor do com o con ce i to ci -
ta do;

– a exem plo de San tos, ze rar o pas si vo tra ba-
lhis ta via União  [como já dis se, o dé bi to é de R$200
mi lhões, in clu in do o tra ba lhis ta e o do INSS] –; ins ti-
tu i ção da Zona de Pro ces sa men to para Expor ta ção
em Pa ra na guá; in cen ti var a cri a ção do Pólo Indus -
tri al de Pa ra na guá, vi san do às fa ci li da des por tuá ri-
as e à agre ga ção de va lo res às ex por ta ções e im -
por ta ções; atu ar no Go ver no Esta du al e Fe de ral
para que a Amé ri ca La ti na Lo gís ti ca – ALL – aten da
às obri ga ções con tra tu a is e in cre men te o trans por-
te de car gas do por to, ob je ti van do am pli ar as con di-
ções lo gís ti cas do Pa ra ná; ob ter re cur sos do Go ver-
no Fe de ral para o novo tra ça do e du pli ca ção da fer -
ro via en tre Cu ri ti ba e Pa ra na guá; for ta le cer o Con -
se lho de Au to ri da de Por tuá ria – CAP –, que é o fó -
rum per ma nen te para as dis cus sões des sas ques -
tões; im plan tar mar ke ting mais agres si vo para a di -
vul ga ção e o ofe re ci men to dos ser vi ços do por to no
Bra sil e no ex te ri or; aban do nar o en fo que pa tri mo ni-
a lis ta nos no vos ar ren da men tos, ado tan do a mo da-
li da de me nor pre ço para o usuá rio para os se guin-
tes in ves ti men tos pri va dos: ter mi nal de fer ti li zan tes,
ter mi nal gra ne le i ro ou cor re dor, ter mi nal de lí qüi-

dos, cen tro mo vi men ta dor de con têi ne res e car ros,
ter mi nal es pe ci a li za do na im por ta ção de tri go, ce-
va da e mal te; de di car to dos os es for ços com o Go -
ver no Fe de ral para a li be ra ção dos re cur sos já so li-
ci ta dos para a efe ti va cons tru ção do cha ma do Cais
Oes te; cons tru ção de mais 300 me tros de cais a les -
te do por to, uti li zan do-se re cur sos do Go ver no Fe -
de ral; du pli ca ção do pá tio de tri a gem do por to, sen -
do os re cur sos da União; in cen ti var a cri a ção do
Cor re dor Oes te (ber ços 201 e 202), com re cur sos
da ini ci a ti va pri va da e do pró prio por to; cons tru ção
de mais um ber ço no cais pú bli co de in fla má ve is do
por to com re cur sos da União, para ser uti li za do pela
ini ci a ti va pri va da na cons tru ção de um novo ter mi-
nal de gra néis lí qui dos; re mo de lar a pa vi men ta ção
in ter na do por to, vi san do à lim pe za e à se gu ran ça
do tra ba lho; in cen ti var e pro pi ci ar con di ções ope ra-
ci o na is ta ri fá ri as es pe ci a is aos ope ra do res por tuá-
ri os que su plan ta rem as exi gên ci as de pro du ti vi da-
de e qua li da de es ta be le ci das pelo por to; re mo de lar
os atu a is aces sos mu ni ci pa is ao por to vi san do à
fun ci o na li da de, à me lho ria da pa vi men ta ção, ilu mi-
na ção e se gu ran ça; ava li ar a cri a ção de uma via ex -
pres sa para o aces so ao por to; cons tru ção da Ro -
do via Ale xan dra-Ga ru va (in ter li ga ção da BR-277
com a BR-376), que pro por ci o na ria novo aces so lo -
gís ti co para o Por to de Pa ra na guá; im plan tar um
sis te ma de co ber tu ra para o cais ou po rões dos na -
vi os, que pro pi cie ao Cor re dor de Expor ta ção con -
di ções ope ra ci o na is para o car re ga men to dos na vi-
os com chu va; apro fun dar o ca nal de aces so ao por-
to para uma pro fun di da de 43’ (pés) e ca la do no cais
co mer ci al de 42’ (pés); in cen ti var a atra ção de no-
vos in ves ti men tos pri va dos em ter mi na is in dus tri a-
is, pres ta ção de ser vi ços etc.

Em re la ção ao Por to de Anto ni na, o que se re i-
vin di ca é: cons tru ção do novo aces so ro do viá rio;
cons tru ção da par te fal tan te da fer ro via; dra ga gem
do ca nal para 33’ (pés); in cen ti vo a in ves ti men tos
para a im plan ta ção de in dús tri as vol ta das para a
pes ca; im plan ta ção de um com ple xo tu rís ti co com
ter mi nal de pas sa ge i ros, vol ta do para a ex plo ra ção
do po ten ci al do li to ral do Esta do, apro ve i tan do, in clu-
si ve, das his tó ri cas ins ta la ções Ma ta raz zo.

Como for ma de de sen vol vi men to por tuá rio de
Anto ni na, apo i ar as ini ci a ti vas em pre sa ri a is no ter-
mi nal da Pon ta do Fé lix.
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E, para Pon tal, in cen ti var in ves ti men tos pri va-
dos.

São al gu mas su ges tões, Sr. Pre si den te, Srs.
Se na do res.

Ini ci al men te, ape la mos aos go ver nos atu a is,
tan to ao Go ver no do Esta do quan to ao Go ver no Fe -
de ral, pois am bos pos su em res pon sa bi li da des em
re la ção à ges tão do por to de Pa ra na guá. Não po de-
mos ad mi tir pas si va men te o des mon te, com de mis-
sões em mas sa que ocor rem ain da hoje.

Faço um ape lo àque les que se pro põem a go -
ver nar tan to o Esta do quan to a União. Cre io ser o
mo men to exa to para as su mir com pro mis sos com a
po pu la ção do li to ral do Pa ra ná – es pe ci al men te,
nes te caso, com aque les que tra ba lham no por to de
Pa ra na guá –, cre io que os can di da tos à Pre si den te
da Re pú bli ca que com pa re ce rem ao nos so Esta do
para o de ba te ele i to ral te rão de dis ser tar so bre re i-
vin di ca ções como as que aqui apre sen ta mos, no ta-
da men te a que diz res pe i to à li ga ção fer ro viá ria de
Cu ri ti ba ao por to de Pa ra na guá, já su pe ra da e exi-
gin do mo der ni za ção, o que cer ta men te im pli ca rá
apor te de re cur sos sig ni fi ca ti vo, exi gin do, por tan to, a 
pre sen ça do Go ver no Fe de ral.

Sr. Pre si den te, Sras e Srs Se na do res, esse
pro nun ci a men to tem o ob je ti vo de re per cu tir no
Se na do Fe de ral as ex pec ta ti vas da po pu la ção do
li to ral do Pa ra ná, no ta da men te dos tra ba lha do res
do por to de Pa ra na guá, hoje apre en si vos com o
que pos sa ocor rer em fun ção da qui lo que eles
pró pri os de no mi nam de des ca so do Go ver no, tan -
to do es ta du al quan to do fe de ral, em re la ção aos
seus di re i tos e ne ces si da des.

Por tan to, Sr. Pre si den te, o ob je ti vo des se pro-
nun ci a men to não é ou tro que não o de cha mar a
aten ção do Go ver no Fe de ral e do Go ver no es ta du al
para a dra ma ti ci da de da si tu a ção em que se en con-
tram, es pe ci al men te os por tuá ri os e tra ba lha do res
do li to ral do Pa ra ná.

Du ran te o dis cur so do Sr. Álva ro Dias,
o Sr. Na bor Jú ni or,  de i xa a ca de i ra da pre si-
dên cia, que é ocu pa da pelo Sr. Re gi nal do
Du ar te.

O SR. PRESIDENTE (Re gi nal do Du ar te) –
Con ce do a pa la vra ao 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, no dia de on tem, 19 de maio de
2002, o País in te i ro acom pa nhou, com a mais viva

emo ção, a ca no ni za ção da pri me i ra san ta do Bra sil,
Pa u li na do Co ra ção Ago ni zan te de Je sus, fe i ta por
Sua San ti da de o Papa João Pa u lo II, na Pra ça de
São Pe dro, no Va ti ca no.

A ce ri mô nia, que con tou com a pre sen ça do
Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so, de sua es-
po sa, Dona Ruth Car do so, do Pre si den te do Se na-
do, Ra mez Te bet, e do Pre si den te da Câ ma ra dos
De pu ta dos, Aé cio Ne ves, re u niu 2.500 bra si le i ros e
teve como con vi da das as duas bra si le i ras agra ci a-
das com mi la gres da san ta: Elu i za Rosa de Sou sa,
de Ibi tu ba, San ta Ca ta ri na, e a me ni na Iza Bru na, do 
Esta do do Acre, que re pre sen to nes ta Casa.

Du ran te a so le ni da de, que foi acom pa nha da
por ex pres si va par ce la da nos sa po pu la ção, atra-
vés do rá dio e da te le vi são, João Pa u lo II fa lou em
por tu guês e foi en tu si as ti ca men te apla u di do por
fiéis bra si le i ros, que ace na vam com ban de i ri nhas
do nos so País.

No seu pro nun ci a men to, o San to Pa dre de-
cla rou: ”A ação do Espí ri to San to se ma ni fes ta de 
modo es pe ci al tam bém na vida e na mis são de
Ma dre Pa u li na, ins pi ran do-a a cons tru ir, com um
gru po de jo vens ami gas, uma casa de aco lhi da,
pou co de po is ba ti za da pelo povo de Hos pi tal zi-
nho São Vir gí lio, des ti na do à aten ção ma te ri al e
es pi ri tu al de do en tes e de sam pa ra dos. Nas ceu
as sim, para aten der aos pla nos da Pro vi dên cia, a 
pri me i ra co mu ni da de re li gi o sa do Sul do Bra sil,
de no mi na da Con gre ga ção das Irmã zi nhas da
Ima cu la da Con ce i ção. Foi nes se hos pi tal que o
ser para os ou tros cons ti tu iu o pano de fun do da
vida da Ma dre Pa u li na. No ser vi ço aos po bres e
aos do en tes, ela tor na ra-se ma ni fes ta ção do
Espí ri to San to, con so la dor per fe i to, doce hós pe-
de da alma, su a vís si mo re fri gé rio“.

No fi nal da que la ce ri mô nia, o Papa João Pa u lo
II sa u dou com afe to as au to ri da des e os pe re gri nos
bra si le i ros, que fo ram a Roma para as sis ti rem à ca-
no ni za ção de Ma dre Pa u li na.

A edi ção de hoje do jor nal O Glo bo traz, em
sua pá gi na 4, uma rá pi da e sin ge la bi o gra fia da
pri me i ra san ta bra si le i ra, que a par tir de on tem
pas sou a ser cul tu a da nos al ta res das nos sas
igre jas, com a de vo ção e o ca ri nho de to dos os
ca tó li cos do Bra sil, cuja ín te gra faço in se rir nes te
pro nun ci a men to:

Nas ci da na Itá lia, Ama bi le Lu cia Vi sin-
ta i ner, a ma dre Pa u li na do Co ra ção Ago ni-
zan te de Je sus, che gou ao Bra sil, com os
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pais e os tre ze ir mãos, aos 10 anos, em
1875. Ain da na ado les cên cia, co me çou a
par ti ci par da vida pa ro qui al de Ví go lo, dis tri-
to de Nova Tren to, em San ta Ca ta ri na, onde
dava au las de ca te cis mo para cri an ças.

Aos 25 anos, apo i a da pelo pa dre Mar -
cel lo Roc chi, ela de i xou a casa dos pais
para mo rar num ca se bre e cu i dar de uma
mu lher que so fria de cân cer. A de ci são foi
to ma da no dia 12 de ju lho de 1890, con si de-
ra da a data de fun da ção da con gre ga ção de 
ma dre Pa u li na: as Irmã zi nhas da Ima cu la da
Con ce i ção. Além de cu i dar dos do en tes e
dos fi lhos de ex-es cra vos, tra ba lha vam na
roça e na in dús tria da seda para man ter a
obra so ci al e re li gi o sa.

Em 1903, ma dre Pa u li na mu dou-se para 
São Pa u lo. Ví ti ma de di a be tes, ela mor reu em 
1942, aos 77 anos, pra ti ca men te cega e com
o bra ço di re i to am pu ta do. Atu al men te, a Con -
gre ga ção das Irmã zi nhas atua em 14 Esta dos
do Bra sil e em ou tros 11 pa í ses.

Ma dre Pa u li na foi con si de ra da um
mo de lo de vida evan gé li ca pelo Papa
João Pa u lo II, e be a ti fi ca da em 18 de ou -
tu bro de 1991.

A Igre ja Ca tó li ca re co nhe ceu dois
mi la gres da san ta: em 1989, Elu i za Rosa
de Sou za teve de se sub me ter a uma ce -
sa ri a na para re ti rar um bebê que es ta va
mor to há pelo me nos três me ses. Ela foi in -
ter na da com uma for te in fec ção e aca bou
so fren do uma pa ra da car día ca. De po is de
ser de sen ga na da pe los mé di cos, al gu mas
fre i ras do hos pi tal em que Elu i za es ta va
in ter na da pu se ram uma ima gem da fre i ra
so bre o pe i to da pa ci en te e re za ram. Elu i-
za so bre vi veu.

O se gun do mi la gre ocor reu na vida de
Iza Bru na Vi e i ra de Sou za, de 10 anos, mo -
ra do ra de Rio Bran co, no Acre. A me ni na
nas ceu com um tu mor na ca be ça e os mé di-
cos re co men da ram uma ci rur gia. O di ag nós-
ti co era de que, se so bre vi ves se, fi ca ria pa -
ra lí ti ca ou cega. A avó de Iza pôs uma foto
da fre i ra ao lado da sala de ope ra ção. Hoje,
Iza leva uma vida nor mal.

De se jo, tam bém, des ta car que a Ma dre Pa u-
li na foi ca no ni za da pela Igre ja Ca tó li ca como a
sua mais nova san ta de po is de ter sido be a ti fi ca-
da em 18 de ou tu bro de 1991, com o re co nhe ci-

men to dos 2 mi la gres ob ti dos por bra si le i ras que
on tem es ta vam pre sen tes na re fe ri da ce ri mô nia:
Elu i za Rosa de Sou za, que foi agra ci a da com o
pri me i ro mi la gre da San ta, na dé ca da de 60, em
Ibi tu ba, San ta Ca ta ri na, e a me ni na de 10 anos,
Iza Bru na, nas ci da em 05 de ju nho de 1992, e Rio 
Bran co, ca pi tal do Acre.

A me ni na Bru na, ao nas cer, apre sen ta va um
qua dro clí ni co gra ve por ser por ta do ra de uma
má-for ma ção ce re bral di ag nos ti ca da como ”en ce fa-
lo ce le oc ci pi tal de gran de por te“. No quin to dia de
vida, foi sub me ti da a uma ci rur gia de alto ris co. Vin te
e qua tro ho ras de po is apre sen tou cri ses con vul si vas
e pa ra da car dio-res pi ra tó ria, sen do, en tão, co lo ca da
em um ba lão de oxi gê nio.

Te men do pela sua mor te, a fa mí lia de Iza
cha mou um pa dre para ba ti zá-la; sua avó de ci diu
co lo car uma ima gem de ma dre Pa u li na na sala de 
ci rur gia.

Foi im pres si o nan te como Iza se cu rou de re-
pen te. Os mé di cos fi ca ram sur pre sos por que ela
não só sa rou como fi cou per fe i ta. ”Hoje, a me ni na é
uma es po le ta, sa u dá vel e che ia de ener gia“, dis se
sua irmã Cé lia.

A pe que na Iza foi re ce bi da pelo Papa, que
lhe con ce deu a co mu nhão du ran te a mis sa de
ca no ni za ção de ma dre Pa u li na e dos ita li a nos
Igna zio de Sant hià, Umi le da Bi zig na no e Be ne-
det ta Cam bi a gio Fras si nel lo, além do es pa nhol
Alon so Oroz co.

Com seu en tu si as mo in fan til, e cer ta men te
ad mi ra da com o es plen dor da que le ato, pre si di do
por João Pa u lo II, Iza não se con te ve e dis se a
um re pór ter que se en con tra va ao seu lado: ”Nun -
ca ti nha vis to o Papa pes so al men te, só na te le vi-
são. Fi quei mu i to con ten te de co nhe cer al guém
tão im por tan te“.

Ao fi na li zar este mo des to pro nun ci a men to,
que ro su bli nhar a gran de im por tân cia des se acon te-
ci men to re li gi o so, ocor ri do on tem no Va ti ca no, por-
que, a par tir dele, nós bra si le i ros po de mos nos re ju-
bi lar em ra zão de con tar mos, no rol dos san tos da
Igre ja Ca tó li ca, com a pri me i ra san ta bra si le i ra – Pa -
u li na do Co ra ção Ago ni zan te de Je sus.

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Re gi nal do Du ar te) – So -
bre a mesa, re que ri men to que pas so a ler.

É lido o se guin te:

Maio de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Ter ça-fe i ra 21 08553

    271MAIO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



08554 Ter ça-fe i ra 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2002

MAIO 2002272    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



O SR. PRESIDENTE (Re gi nal do Du ar te) – A
Pre si dên cia to ma rá as pro vi dên ci as ne ces sá ri as para 
fa zer che gar à fa mí lia os vo tos de pe sar.

O SR. PRESIDENTE (Re gi nal do Du ar te) – Os
Srs. Se na do res Mo za ril do Ca val can ti e Ma u ro Mi ran-
da 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. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR)
– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, A de si gual da-
de é uma das ca rac te rís ti cas mais evi den tes da so ci e-
da de bra si le i ra. Nos so País fi gu ra en tre aque les cuja
ren da está con cen tra da nas mãos dos ci da dãos mais
ri cos. O va lor do co e fi ci en te de Gini do Bra sil, pró xi mo
a 0,60, so men te é in fe ri or ao do Ma la uí e ao da Áfri ca
do Sul. Qu an do com pa ra mos a fra ção da ren da na ci o-
nal apro pri a da pe los 10% mais ri cos àque la apro pri a-
da pe los 40% mais po bres, o Bra sil, com uma pro por-
ção de 28 ve zes, é cam pe o nís si mo, mu i to à fren te de
Pa na má, Peru e Bot su a na, seus prin ci pa is con cor-
ren tes nes sa tris te cor ri da, com va lo res en tre 20 e 25.

Essas dis tor ções da dis tri bu i ção da ren da na ci-
o nal têm ra í zes his tó ri cas: elas são o re sul ta do de
nos so pro ces so de for ma ção como Esta do e como
Na ção, a con se qüên cia do acú mu lo de equí vo cos po -
lí ti cos e de pla ne ja men to de nos sos di ri gen tes, em to -
dos os re gi mes ins ti tu ci o na is por que pas sou o País.

Equí vo cos, aliás, que le va ram tam bém ao de se-
qui lí brio de de sen vol vi men to en tre as re giões bra si le i-
ras, com a con cen tra ção do pro gres so e da ri que za
no Sul e no Su des te.

Nos so ma i or erro, po rém, está cer ta men te em
não ha ver con se gui do for mu lar, im ple men tar e ope rar
uma po lí ti ca de edu ca ção con sis ten te e de lon go pra -
zo, des ti na da a er ra di car aque le que é um dos as pec-
tos mais in jus tos den tre nos sas de si gual da des so ci a-
is: a de si gual da de do aces so à ins tru ção.

A per ver si da de do aces so de si gual à edu ca ção
re si de pre ci sa men te no fato de que ele re sul ta da má
dis tri bu i ção da ren da e, ao mes mo tem po, a re a li men-
ta, em um cír cu lo vi ci o so. A cri an ça de fa mí lia po bre,
quan do con se gue per ma ne cer al guns anos na es co-
la, ali re ce be, em ge ral, uma ins tru ção de má qua li da-
de, por que nos so en si no pú bli co sim ples men te não
fun ci o na. Os pais, por seu lado, tam bém com ba i xa
es co la ri da de e fi si ca men te es go ta dos pelo tra ba lho

pe sa do em fun ções su bal ter nas, não têm tem po nem
ca pa ci da de para aju dá-la a apren der. Esse qua dro
pro duz o de sâ ni mo e leva mu i tas des sas cri an ças a
aban do na rem os es tu dos mu i to cedo.

De po is, tor na da adul ta, a pes soa es ta rá me nos
ha bi li ta da para en fren tar o mer ca do de tra ba lho. Sua
for ça de tra ba lho re ce be rá me nor re mu ne ra ção e,
quan do che gar sua vez de ser pai ou mãe, con ti nu a rá
en tre os po bres, não ten do op ção se não a de ma tri cu-
lar os fi lhos nas mes mas es co las pú bli cas ine fi ca zes
e sen do, além de tudo, in ca paz de aju dar o es tu do
dos fi lhos.

A pos si bi li da de de as cen são so ci al pelo de sen-
vol vi men to pes so al, por tan to, é qua se ne nhu ma em
nos so País.

A pou ca ou má es co la ri da de, as sim, re a li men ta
os pro ces sos de ex clu são so ci al e de con cen tra ção
de ren da. Esse ter rí vel me ca nis mo so ci al é re ve la do
em es tu do re a li za do por uma equi pe do Insti tu to de
Pes qui sa Eco nô mi ca Apli ca da (Ipea), in te gra da por
Ri car do Paes de Bar ros, Ri car do Hen ri ques e Ro sa ne
Men don ça, in ti tu la do “Pelo fim das dé ca das per di das:
Edu ca ção e de sen vol vi men to sus ten ta do no Bra sil”.

Esse tra ba lho, cu jas con clu sões mais im por tan-
tes de se jo apre sen tar a meus Pa res, foi ob je to de
uma re por ta gem pu bli ca da no Jor nal do Bra sil do
dia 22 de abril, as si na da por Lu ci a no Pi res.

Se gun do o es tu do, de to das as va riá ve is so ci o e-
co nô mi cas, o nú me ro de anos de es co la ri da de de um
tra ba lha dor é a va riá vel a que está mais for te men te
cor re la ci o na do seu ní vel sa la ri al. Isso quer di zer que,
em bo ra exis ta ain da dis cri mi na ção por raça e sexo –
com os me lho res sa lá ri os sen do au fe ri dos por ho-
mens bran cos, mes mo quan do exe cu tam os mes mos
ser vi ços que ne gros e mu lhe res –, ne nhu ma des sas
ou tras va riá ve is apre sen ta tão ele va do co e fi ci en te de
re gres são, que é uma me di da es ta tís ti ca da cor re la-
ção en tre dois pa râ me tros.

Não se tra ta da sim ples va lo ri za ção do co nhe ci-
men to e da ca pa ci da de in te lec tu al, que exis te em
qual quer so ci e da de mo der na, so bre tu do com o atu al
pre do mí nio da tec no lo gia. As me di das es ta tís ti cas
dos au to res mos tram que a va lo ri za ção da es co la ri-
da de, me di da em anos de fre qüên cia, é sig ni fi ca ti va-
men te ma i or que, por exem plo, a que exis te nos Esta -
dos Uni dos.
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Lá, a de fa sa gem sa la ri al to tal, isto é, no mer ca-
do de tra ba lho como um todo, é 58% da que la vi gen te
no Bra sil. Essa di fe ren ça, lá como aqui, con cen tra-se
na fra ção que mede a de si gual da de en tre tra ba lha do-
res com ní ve is de ins tru ção di fe ren tes. Ape sar des sa
se me lhan ça, a de fa sa gem sa la ri al en tre tra ba lha do-
res ame ri ca nos de vi da a di fe ren ças em ní vel de ins -
tru ção é de ape nas 17% da bra si le i ra, en quan to a de -
si gual da de en tre tra ba lha do res ame ri ca nos com
mes mo ní vel de ins tru ção é 93% da que la en tre tra ba-
lha do res bra si le i ros.

Ou seja, qua se não há di fe ren ça na dis cri mi na-
ção pu ra men te pes so al – isto é, en tre tra ba lha do res
de mes mo ní vel edu ca ci o nal – en tre os mer ca dos de
tra ba lho ame ri ca no e bra si le i ro. No Bra sil, po rém, o
mer ca do hi per va lo ri za a es co la ri da de dos tra ba lha-
do res, pa gan do mu i to mais sa lá rio adi ci o nal por ano
adi ci o nal de es tu do, pre ci sa men te por ser essa uma
mer ca do ria es cas sa por aqui – tra ta-se de uma ma ni-
fes ta ção cla ra da ve lha lei eco nô mi ca da ofer ta e da
pro cu ra.

Vi mos, pois, que a má qua li da de da es co la re -
sul ta em tra ba lha do res mal qua li fi ca dos, con de na dos
à ba i xa re mu ne ra ção. Vi mos, tam bém, como esse
qua dro con tri bui para man ter as in jus ti ças so ci a is, di -
fi cul tan do – se não qua se bar ran do – a mo bi li da de so -
ci al. Res ta di zer que a ba i xa qua li fi ca ção do tra ba lha-
dor bra si le i ro atra van ca tam bém o de sen vol vi men to
do País, por fal tar-nos ca pi tal hu ma no para a com pe ti-
ção in ter na ci o nal em am bi en te de mer ca do glo ba li za-
do al ta men te tec no ló gi co.

Nada é mais en ga na dor do que a vi são se gun do
a qual nos so País po de ria fa zer de sua nu me ro sa e
des pre pa ra da po pu la ção uma van ta gem com pa ra ti va
no mer ca do mun di al, pelo ba i xo ní vel sa la ri al vi gen te
aqui. Até por que a Chi na, com mu i to mais gen te e
com ní ve is sa la ri a is no li mi ar do tra ba lho ser vil, pode
inun dar o mun do com pro du tos de ba i xa qua li da de e
pre ço avil ta do, a pon to de nos ex clu ir to tal men te des -
se ni cho de mer ca do.

Não, Srªs e Srs. Se na do res, essa não pode ser a 
op ção do Bra sil! Mu i to me nos se o seu pre ço for a in -
jus ti ça e a ex clu são so ci a is.

Nos so lu gar no mun do tem de ser ou tro, de for -
ne ce dor de pro du tos de alta qua li da de, tan to ori un dos
do se tor agrí co la quan to dos se to res in dus tri al e de
ser vi ços. Para isso, e para por mos um fim na de si-
gual da de so ci al que nos hu mi lha, te mos de fa zer uma 

com ple ta re for mu la ção de nos so sis te ma de ins tru-
ção. E – pon to fun da men tal – te mos de fazê-lo ime di-
a ta men te, por que, como di zem os eco no mis tas do
Ipea, já per de mos dé ca das de ma is.

“Edu ca ção de qua li da de para to dos”, as sim, não 
pode ser mero slo gan de cam pa nha ele i to ral de um
ou ou tro gru po po lí ti co, mas um com pro mis so ge ral
da so ci e da de bra si le i ra. Tra ta-se de um de ver nos so,
como for mu la do res da po lí ti ca na ci o nal, em re la ção
aos mi lhões de bra si le i ros de ama nhã que, de pen-
den do do que de ci dir mos e fi zer mos hoje, es ta rão na
mi sé ria ou te rão vida de cen te.

Isso, po rém, en vol ve mais que o es for ço puro e
sim ples de se co lo car to das as cri an ças na es co la. De
nada adi an ta elas fi ca rem lá se a es co la for um sim ples
de pó si to de cri an ças du ran te o pe río do diá rio de tra ba-
lho de suas mães, ou um sim ples re fe i tó rio que de so-
bri ga a fa mí lia do en car go de ali men tá-las. De nada
adi an ta to das as cri an ças che ga rem à oi ta va sé rie, va -
ci na das e me ren da das, se se quer sa bem ler – como
tem sido fre qüen te men te cons ta ta do por pes qui sas e
son da gens re a li za das com nos sos es tu dan tes.

Edu ca ção de qua li da de, Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, não de pen de so men te de ins ta la-
ções fí si cas, de com pu ta do res, de an te nas pa ra bó li-
cas e aces so à Inter net, como nos so Go ver no gos ta
de anun ci ar que está fa zen do. Não ha ve rá edu ca ção
de qua li da de, nes te País ou em qual quer ou tro, se
não hou ver, nas sa las de aula, pro fes so res qua li fi ca-
dos e mo ti va dos, o que não se dará se con ti nu ar mos
a des pre zar a for ma ção de pro fes so res e a sua jus ta
re mu ne ra ção pelo pa pel bá si co que exer cem na for -
ma ção dos ci da dãos de ama nhã – ou seja, do fu tu ro
da Na ção.

Isso, in fe liz men te, é o que está acon te cen do. Os
re sul ta dos re cen tes em aná li ses com pa ra ti vas en tre
os de sem pe nhos de es tu dan tes dos mais di ver sos
pa í ses têm sis te má ti ca e re pe ti da men te co lo ca do
nos so Bra sil en tre os úl ti mos lu ga res. Te mos os es tu-
dan tes mais des pre pa ra dos do mun do, mas nos sas
au to ri da des do se tor ain da vêm a pú bli co di zer que
es pe ra vam re sul ta dos pi o res!

Ati tu de mu i to se me lhan te, por si nal, à do Pre si-
den te da Re pú bli ca, ao de cla rar, cer ta vez, que este
não era um país po bre, mas ape nas in jus to, como se
ele não ti ves se a obri ga ção, exa ta men te por es tar em
seu pos to, de tra ba lhar duro para mu dar isso! É como

08556 Ter ça-fe i ra 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2002

MAIO 2002274    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



di zer que es ta mos con for ma dos em co lo car mo-nos
en tre os pi o res do mun do em qua li da de da es co la, em 
dis tri bu i ção de ren da e em fal ta de pers pec ti vas para
o fu tu ro.

Mas não es ta mos con for ma dos, de je i to ne-
nhum, os que ama mos o Bra sil. Qu e re mos es co la e
des ti no me lhor para nos so povo. O con ce i to que as
pró xi mas ge ra ções fa rão de nós de pen de do tra ta-
men to que der mos ago ra a esse pro ble ma, que já
per sis te por tem po ex ces si vo.

Mu i to obri ga do.
O SENADOR MAURO MIRANDA (PMDB –

GO) – Sr. Pre si den te, Srªs Srs.Se na do res, a pro du-
ção agro pe cuá ria go i a na vem, fir me e cons tan te men-
te, con so li dan do sua po si ção en tre as mais im por tan-
tes do País.

Bas ta di zer que Go iás atin gi rá, este ano, uma
pro du ção de grãos igual a 10% do to tal na ci o nal, dan -
do, as sim, mais uma ine quí vo ca de mons tra ção da for -
ça de sua ca de ia pro du ti va pri má ria.

Impor ta res sal tar, con tu do, os re fle xos po si ti vos
para to dos os de ma is seg men tos da eco no mia que
de cor rem des sa ex tra or di ná ria pu jan ça da pro du ção
pri má ria. A par de cons ti tu ir o subs tra to ne ces sá rio
para o for ta le ci men to da agro in dús tria, o au men to da
pro du ção agro pe cuá ria ir ri ga com suas ren das o con -
jun to da eco no mia go i a na, ao lon go de sua per ti naz
ca mi nha da para ma te ri a li zar nos so so nho de ver o
Esta do in clu í do no ran king dos prin ci pa is pro du to res
bra si le i ros.

A ca de ia do agro ne gó cio é, de lon ge, a mais ex -
pres si va, mo vi men tan do nada me nos que 60% de
toda a eco no mia es ta du al. Com tal di men são, o flu xo
des sa ri que za tem dado fun da men tal con tri bu i ção
para a cons tru ção do novo Esta do tão al me ja do por
to dos os go i a nos, um Go iás de abun dân cia, mo der ni-
da de e de sen vol vi men to.

O re ba nho bo vi no, de 18 mi lhões e meio de ca -
be ças, é o ter ce i ro ma i or do País. Ain da mais im por-
tan te, os pe cu a ris tas têm lo gra do agre gar va lor em
es ca la cres cen te à sua pro du ção, por meio do au-
men to da qua li da de, pro ve ni en te da va ci na ção sis te-
má ti ca con tra a fe bre af to sa. Gra ças aos es for ços dos
cri a do res, cons ci en tes da alta sig ni fi ca ção eco nô mi-
ca da pe cuá ria para o Esta do, a va ci na ção con tra af -
to sa foi uni ver sa li za da já no ano pas sa do.

Esse tra ba lho de con tro le e er ra di ca ção da fe bre
af to sa foi pre mi a do, ain da no ano 2000, com o re co-

nhe ci men to por or ga ni za ção in ter na ci o nal de epi zo o-
tia se di a da em Pa ris de ser Go iás ter ri tó rio li vre da do -
en ça por meio de imu ni za ção. Ago ra, com o mal pra ti-
ca men te er ra di ca do, a meta é al can çar o re co nhe ci-
men to ofi ci al de zona li vre por er ra di ca ção to tal.

Com efe i to, essa é uma das mu i tas e re le van tes
con quis tas go i a nas no cam po da agro pe cuá ria. O con -
tro le da zo o no se per mi tiu ao Esta do au men tar de for -
ma cons tan te suas ex por ta ções de car ne con ge la da
para exi gen tes mer ca dos eu ro pe us, para os Esta dos
Uni dos e tam bém para pa í ses da Ásia, Áfri ca e Oce a-
nia. Ao lado das me lho ri as ge né ti cas per se gui das des -
de há mu i to pe los pro du to res, as con di ções sa ni tá ri as
de um re ba nho li vre de af to sa por va ci na ção cons ti tu-
em re qui si to es sen ci al para que Go iás pos sa man ter
re mes sas cons tan tes e cres cen tes para o ex te ri or.
Com o ga nho de qua li da de e de com pe ti ti vi da de,
abrem-se os mer ca dos para a nos sa car ne bo vi na.
Para os pe cu a ris tas que se de di cam à cri a ção de gado
de cor te, as ex por ta ções re pre sen tam mais uma e mu -
i to in te res san te al ter na ti va de mer ca do.

Nos úl ti mos anos, os agri cul to res go i a nos con -
se gui ram res ta be le cer a pu jan ça da nos sa pro du ção
al go do e i ra, a pon to de co lo car o Esta do na con di ção
de se gun do ma i or pro du tor na ci o nal. No cor ren te ano
agrí co la, a área de di ca da à co to ni cul tu ra não-ir ri ga da
foi su pe ri or a 100 mil hec ta res, pre ven do-se uma pro -
du ção de qua se 106 mil to ne la das de plu mas de al go-
dão.A par do cons tan te cres ci men to da cul tu ra não-ir -
ri ga da, uma im por tan te no vi da de é a in tro du ção dos
cul ti vos ir ri ga dos, que vêm tra zer so lu ção para pro ble-
mas agro nô mi cos exis ten tes em cer tas áre as. Em de -
cor rên cia do em pre go de mé to dos de cul ti vo mais so -
fis ti ca dos, es pe ra-se não ape nas o au men to da pro -
du ção, mas tam bém a ob ten ção de plu mas de me lhor
qua li da de.

Po rém a prin ci pal ala van ca da agri cul tu ra es ta-
du al é re pre sen ta da, in dis cu ti vel men te, pela so ji cul tu-
ra, cujo ex tra or di ná rio de sem pe nho se evi den cia no
cres ci men to da pro du ção em nada me nos que 31%
em um úni co ano. A área plan ta da fi cou, nes te ano de
2002, em qua se um mi lhão e no ve cen tos mil hec ta res,
re pre sen tan do au men to de 22% em re la ção ao ano
an te ri or. A pro du ção, por sua vez, si tu ou-se em mais
de cin co mi lhões e tre zen tas mil to ne la das. Isso sig ni fi-
ca pro du ti vi da de su pe ri or a dois mil e oi to cen tos qui los
por hec ta re, mais de 7% ma i or que a do ano pas sa do.
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Esse cres ci men to de 31% da pro du ção em um
úni co ano está sen do con si de ra do o ma i or ín di ce já
ob ti do no País e um ver da de i ro re cor de em ter mos de
Go iás. No en tan to, as pers pec ti vas para a soja go i a na
não se li mi tam a um ano atí pi co do pro ces so pro du ti-
vo. Con for me da dos da Fe de ra ção da Agri cul tu ra do
Esta do de Go iás, a pro du ção de soja vem cres cen do
em rit mo cons tan te e sal tou de três mi lhões e qua tro-
cen tas mil to ne la das para cin co mi lhões e tre zen tas
mil to ne la das em três anos, po den do che gar a sete
mi lhões de to ne la das por vol ta de 2006. Se isso se
con fir mar, te re mos a du pli ca ção da pro du ção no cur to
es pa ço de sete anos, e Go iás pas sa rá a ocu par a se -
gun da po si ção no ran king na ci o nal dos Esta dos pro -
du to res de soja.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, como se
pode ver, Go iás está ma te ri a li zan do o an ti go an se io
de se tor nar um gran de e di ver si fi ca do pro du tor pri -
má rio. Pa ra le la men te, vem lo gran do dis po ni bi li zar efi-
ci en tes es tru tu ras de trans for ma ção para toda essa
ma té ria-pri ma. Ao che gar ao sig ni fi ca ti vo ín di ce de
10% da pro du ção na ci o nal de grãos, apro xi man do-se
da mar ca dos 10 mi lhões de to ne la das, Go iás os ten-
ta, tam bém, um par que fa bril com ca pa ci da de para
trans for mar boa par te de sua sa fra. Cada vez mais, a
agro in dús tria se es ta be le ce no Esta do e pro ces sa, lá
mes mo, a ma i or par te das sa fras.

Para ce le brar toda essa pu jan ça, re a li za-se,
nes te mo men to, a 57ª. Expo si ção Agro pe cuá ria do
Esta do de Go iás e 17ª Inter na ci o nal de Ani ma is, a
Expo-Go iás. Pro mo vi do pela So ci e da de Go i a na de
Pe cuá ria e Agri cul tu ra (SGPA), o even to está sen do
re a li za do no pe río do en tre 10 e 26 do cor ren te mês no 
Par que Agro pe cuá rio de Go iâ nia. A Pe cuá ria, como é
in for mal men te cha ma da pelo povo go i a no, é um
even to tra di ci o nal no Cen tro-Oes te, sen do con si de ra-
da a ter ce i ra ma i or fe i ra de agri bu si ness do País e a
mais im por tan te do Cen tro-Oes te bra si le i ro. Seu prin -
ci pal ob je ti vo é, evi den te men te, mos trar para o Bra sil
e para o mun do o re tra to fiel do tra ba lho do povo go i a-
no e da for ça de sua eco no mia, além de di vul gar o de -
sen vol vi men to da agro pe cuá ria do Esta do, sua cres -
cen te mo der ni da de e pro du ti vi da de.

A mos tra des te ano traz di ver sas no vi da des em
re la ção às edi ções an te ri o res. Deve-se des ta car, em
pri me i ro lu gar, o cres ci men to dos ne gó ci os ge ra dos
pe las em pre sas ex po si to ras e em pre sá ri os do se tor
ru ral par ti ci pan tes da fe i ra. Para a con se cu ção des se
avan ço, a SGPA, re a li za do ra da Expo-Go iás, pro fis si-
o na li zou e mo der ni zou a or ga ni za ção des ta edi ção,

con tra tan do em pre sas na ci o na is es pe ci a li za das para 
aju dá-la a al can çar seu ob je ti vo.

O pú bli co vi si tan te es pe ra do para os 17 dias de
re a li za ção da fe i ra é de 750 mil pes so as. Embo ra a
ma i or par te do pú bli co seja, evi den te men te, pro ve ni-
en te do pró prio Esta do de Go iás, cres ce, a cada ano,
a pre sen ça de vi si tan tes de ou tros Esta dos, prin ci pal-
men te das re giões Cen tro-Oes te, Su des te e Sul do
País, além de es tran ge i ros, es pe ci al men te aque les
vin dos de pa í ses da Amé ri ca do Sul. A fe i ra tem am -
pla apro va ção do pú bli co vi si tan te, tan to que, se gun-
do pes qui sa de ins ti tu to es pe ci a li za do, 79% dos vi si-
tan tes vol tam to dos os anos à Pe cuá ria.

Enten den do ser a Expo-Go iás o ma i or even to
po pu lar do povo go i a no, a SGPA faz ques tão de de-
mo cra ti zar o aces so da po pu la ção me di an te a co-
bran ça de va lo res mó di cos para os in gres sos e ga ran-
tia de en tra da li vre para os me no res de 10 anos. Além
dis so, os in gres sos ga ran tem ao pú bli co o di re i to de
con cor rer a va li o sos brin des, in clu in do au to mó ve is e
mo to ci cle tas.

Ou tra gran de pre o cu pa ção da pro mo to ra do
even to é com a se gu ran ça dos vi si tan tes. Des se
modo, para ga ran tir a tran qüi li da de da Expo-Go iás, a
SGPA con se guiu da Se cre ta ria de Se gu ran ça Pú bli ca
do Esta do o re for ço do es que ma de se gu ran ça, com o 
au men to do efe ti vo po li ci al nas áre as in ter na e ex ter-
na do Par que Agro pe cuá rio de Go iâ nia. Uma das ino -
va ções da edi ção des te ano foi a ins ta la ção de di ver-
sas câ me ras de ví deo dis tri bu í das den tro do par que,
as qua is es tão sen do mo ni to ra das 24 ho ras pela po lí-
cia mi li tar. Além dis so, a SGPA con tra tou duas em pre-
sas de se gu ran ça par ti cu lar, as qua is man têm 3 mil e
500 ho mens 24 ho ras por dia du ran te toda a re a li za-
ção da fe i ra.

Para a re a li za ção dos ne gó ci os, os em pre sá ri os
ru ra is e em pre sas ex po si to ras con tam com li nhas de
cré di to es pe ci a is do Ban co do Bra sil du ran te a
Expo-Go iás. A SGPA es ti ma que se rão con tra ta dos
re cur sos su pe ri o res aos do ano pas sa do, que fo ram
de 5 mi lhões e meio de re a is em fi nan ci a men tos, prin -
ci pal men te para a aqui si ção de ani ma is e má qui nas e
im ple men tos agrí co las.

O fa tu ra men to bru to es pe ra do da fe i ra si tua-se
en tre 16 e 17 mi lhões de re a is, re pre sen tan do in cre-
men to de 5% em re la ção ao re sul ta do da mos tra do
ano pas sa do. Esse fa tu ra men to re pre sen ta a soma
dos re sul ta dos ob ti dos com bi lhe te ria, co mer ci a li za-
ção de be bi da e co mi da, pro du tos e ser vi ços, ven das
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de má qui nas agrí co las, ani ma is e le i lões. Para o con -
jun to da eco no mia da ci da de de Go iâ nia, a mos tra
gera, du ran te sua re a li za ção, mo vi men to fi nan ce i ro
de nada me nos que 30 mi lhões de re a is.

O ma i or in cre men to es pe ra do para a mos tra
des te ano está na área co mer ci al, nos ne gó ci os que
es tão sen do ge ra dos por mais de 200 em pre sas ex -
po si to ras, gra ças a pre o cu pa ção da pro mo to ra do
even to em or ga ni zar e pro fis si o na li zar a área co mer-
ci al da fe i ra. No to tal, são es pe ra dos ne gó ci os de 4
mi lhões e meio de re a is nos 17 dias da mos tra, o que
re pre sen ta um mu i to ex pres si vo au men to de 28,5%
com pa ra do com o fa tu ra men to ob ti do pe los ex po si to-
res em maio de 2001.

Uma das prin ci pa is atra ções da Expo-Go iás
2002 é o es pa ço des ti na do aos me lho res res ta u ran-
tes e ca sas no tur nas de Go iâ nia. Nes te pe río do, o
Par que Agro pe cuá rio de Go iâ nia se tor na o prin ci pal
lo cal de di ver são e la zer da nos sa Ca pi tal. As prin ci-
pa is ca sas no tur nas da fe i ra re ce bem pú bli co mé dio
de 800 pes so as por dia. O se tor de ali men ta ção e la -
zer da mos tra está cons ti tu í do por 40 em pre sas, ha -
ven do, nes te ano, me lhor dis tri bu i ção des ses es pa-
ços, vi san do à se gu ran ça e ao con forto do pú bli co vi -
si tan te.

Ou tra gran de atra ção da fe i ra des te ano é a re a-
li za ção, do dia 16 até o dia 19, às 19 ho ras e 30 mi nu-
tos, do Mega Ro de io SGPA em Tou ros e Ca va los,
com os ma i o res cam peões do Bra sil em mon ta ria. Se -
rão, ao todo, 30 mon ta ri as. Para esse ro de io, foi mon -
ta do um lo cal es pe ci al, com ar qui ban ca das para 15
mil pes so as, além dos ca ma ro tes. Uma no vi da de no
ro de io des te ano será a ilu mi na ção e o som no mes -
mo pa drão de so fis ti ca ção uti li za do nos ro de i os in ter-
na ci o na is.

Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, a agro pe-
cuá ria re pre sen ta a prin ci pal mola pro pul so ra da eco -
no mia go i a na. É esse uni ver so pu jan te que se en con-
tra re pre sen ta do na 57ª Expo si ção Agro pe cuá ria do
Esta do de Go iás e 17ª Inter na ci o nal de Ani ma is.

Tra ta-se da ma i or fe i ra agro pe cuá ria do Cen-
tro-Oes te bra si le i ro, uma das cin co ma i o res do País
em ne gó ci os e a ma i or do Bra sil em pú bli co vi si tan te.
Na Pe cuá ria 2002, to dos os ra mos da eco no mia que
for mam o se tor cha ma do de agro ne gó ci os es tão
mos tran do a rá pi da mo der ni za ção do Esta do de Go -
iás. Essa fe i ra é o re tra to mais fiel do cres ci men to tec -
no ló gi co e pro du ti vo al can ça do pela agri cul tu ra e pela 
pe cuá ria go i a nas.

Con gra tu lo-me, por tan to, com to dos os pro du to-
res ru ra is do meu Esta do de Go iás pe los enor mes
êxi tos que vêm al can çan do e, em es pe ci al, pela re a li-
za ção des ta 57ª edi ção da Expo-Go iás.

Era o que ti nha a di zer.

Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Re gi nal do Du ar te) –
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

– 1 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Nº 29, DE 2001

Se gun da ses são de dis cus são, em se gun do tur -
no, da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 29,
de 2001, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor
Arlin do Por to, que cria os Tri bu na is Re gi o na is Fe de ra-
is da 6ª e 7ª Re gião, ten do

Pa re cer sob nº 267, de 2002, da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor: Se na dor
Osmar Dias, ofe re cen do a re da ção para o se gun do
tur no.

– 2 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Nº 32, DE 2001

Se gun da ses são de dis cus são, em se gun do tur -
no, da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 32,
de 2001, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor
Se bas tião Ro cha, que al te ra o in ci so II do art. 37 da
Cons ti tu i ção Fe de ral para per mi tir o de sen vol vi men to
fun ci o nal de ocu pan te de car go efe ti vo ou em pre go
per ma nen te, me di an te pro ces so se le ti vo, ten do

Pa re cer sob nº 236, de 2002, da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor: Se na dor
José Fo ga ça, ofe re cen do a re da ção para o se gun do
tur no.

– 3 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Nº 48, DE 2001

Se gun da ses são de dis cus são, em se gun do tur -
no, da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 48,
de 2001, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor
Ber nar do Ca bral, que al te ra o “ca put” do ar ti go 27 da
Cons ti tu i ção Fe de ral. (re pre sen ta ção nas Assem bléi-
as Le gis la ti vas), ten do
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Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.436, 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 Osmar Dias.

– 4 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Nº 4, DE 2002

Se gun da ses são de dis cus são, em se gun do tur -

no, da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 4, de

2002, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Ber -
nar do Ca bral, que dá nova re da ção ao pa rá gra fo 1º

do art. 17 da Cons ti tu i ção Fe de ral, ten do

Pa re cer sob nº 336, de 2002, da Co mis são de

Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor: Se na dor

José Fo ga ça, ofe re cen do a re da ção para o se gun do

tur no.

– 5 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Nº 5, DE 2002

Se gun da ses são de dis cus são, em se gun do tur -
no, da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 5, de
2002 (nº 203/95, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que dá
nova re da ção ao pa rá gra fo 1º do ar ti go 222 da Cons ti-
tu i ção Fe de ral, su pri min do-se o pa rá gra fo 2º do re fe ri-
do ar ti go, que tra ta da pro pri e da de de em pre sas jor -
na lís ti cas e de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima -
gens, ten do

Pa re cer sob nº 337, de 2002, da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor: Se na dor Ro -
meu Tuma, ofe re cen do a re da ção para o se gun do tur no.

– 6 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Nº 19, DE 2002
(Inclu í da em Ordem do Dia nos ter mos do
Re que ri men to nº 245, de 2002 – art. 357

do Re gi men to Inter no)

Qu ar ta ses são de dis cus são, em pri me i ro tur no,
da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 19, de
2002 (nº 289/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos), de
ini ci a ti va do Pre si den te da Re pú bli ca, que acres cen ta
o art. 84 ao Ato das Dis po si ções Cons ti tu ci o na is Tran -
si tó ri as, in cor po ran do os Po li ci a is Mi li ta res do ex tin to
Ter ri tó rio Fe de ral de Ron dô nia aos Qu a dros da
União, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 341, de 2002, da Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor:
Se na dor Mo re i ra Men des.

– 7 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 141, DE 2000

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De-
cre to Le gis la ti vo nº 141 , de 2000 (nº 512/2000, na
Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o tex to do Tra ta-
do so bre Trans fe rên cia de Pes so as Con de na das e de
Me no res sob Tra ta men to Espe ci al en tre o Go ver no da 
Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e o Go ver no da Re pú-
bli ca do Pa ra guai, ce le bra do em Bra sí lia, em 10 de fe -
ve re i ro de 2000, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 318, de 2002, da Co -
mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal,
Re la tor: Se na dor Ro meu Tuma.

– 8 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 433, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De-
cre to Le gis la ti vo nº 433, de 2001 (nº 1.036/2001, 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 Ação e Ci da da nia para
o De sen vol vi men to So ci al, Cul tu ral e Artís ti co a exe -
cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de
de Iaçu, Esta do da Ba hia, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 176, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Anto nio Car -
los Jú ni or.

– 9 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 67, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De-
cre to Le gis la ti vo nº 67, de 2002 (nº 1.565/2001, 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 ti va Fa ri as 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 Hi dro lân dia, Esta do do Ce a-
rá, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 352, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor ad hoc: Se na dor Anto -
nio Car los Jú ni or, com abs ten ção do Se na dor Edu ar-
do Sus plicy.

O SR. PRESIDENTE (Re gi nal do Du ar te) –
Está en cer ra da a ses são.

(Le van ta-se a ses são às 15 ho ras e 20 
mi nu tos.)

(OS 14926/02)
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Ata da 65ª Ses são De li be ra ti va Ordi ná ria
em 21 de maio 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, Edi son Lo bão, Anto nio Car los Va la da res
Car los Wil son e Ma gui to Vi le la

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

Ade mir Andra de – Alber to Sil va – Álva ro Dias – 
Amir Lan do – Ante ro Paes de Bar ros – Anto nio Car -
los Jú ni or – Antô nio Car los Va la da res – Arlin do Por -
to – Artur da Ta vo la – Be ní cio Sam pa io – Ber nar do
Ca bral – Car los Pa tro cí nio – Car los Wil son – Ca sil-
do Mal da ner – Chi co Sar to ri – Edi son Lo bão – Edu -
ar do Si que i ra Cam pos – Edu ar do Su plicy – Emí lia
Fer nan des – Fer nan do Be zer ra – Fer nan do Ri be i ro
– Fran ce li no Pe re i ra – Fran cis co Escór cio – Fre i tas
Neto – Ge ral do Althoff – Ge ral do Cân di do – Ge ral do
Melo – Gil ber to Mes tri nho – Gil vam Bor ges – He lo í-
sa He le na – Iris Re zen de – Jef fer son Pe res – João
Alber to Sou za – Jo nas Pi nhe i ro – José Agri pi no –
José Alen car – José Edu ar do Du tra – José Fo ga ça
– José Jor ge – José Sar ney – José Ser ra – Ju vên cio
da Fon se ca – La u ro Cam pos – Lind berg Cury – Lú -
cio Alcân ta ra – Lú dio Co e lho – Luiz Ota vio – 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 – Ney Su as su na – Osmar Dias – Pa u lo
Har tung – Pa u lo Sou to – Pe dro Si mon – Ra mez Te -
bet – Re gi nal do Du ar te – 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 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 – Wel ling ton Ro ber to.

O SR. PRESIDENTE (Ma gui to Vi le la) – A lis ta
de pre sen ça acu sa o com pa re ci men to de 75 Srs. Se -
na do res. Ha ven do nú me ro re gi men tal, de cla ro aber ta
a ses são.

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

O Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Luiz
Otá vio, pro ce de rá à le i tu ra do Expe di en te.

É lido o se guin te:

EXPEDIENTE

PROJETOS RECEBIDOS

DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
 Nº 190, DE 2002

(Nº 1.011 de 2001, na Câ ma ra dos De pa u ta dos)

Apro va o ato que au to ri za per mis-
são à W.H.Z. EMPRESA JORNALÍSTICA E 
DE RADIODIFUSÃO LTDA, para ex plo rar
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre-
qüên cia mo du la da na ci da de de Rio
Gran de do Nor te.

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

ta ria nº 287, de 20 de ju nho de 2000, que ou tor ga per -
mis são à W.H.Z. EMPRESA JORNALÍSTICA E DE
RADIODIFUSÃO LTDA., para ex plo rar, por dez anos,
sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o fu são
so no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da de de Ma cau,
Esta do do Rio Gran de do Nor te.

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

PARECER Nº 406, DE 2002

Da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti-
ça e Ci da da nia, so bre o Pro je to de Lei do
Se na do nº 650, de 1999, de au to ria do Se -
na dor José Sar ney, que “ins ti tui co tas de
ação afir ma ti va para a po pu la ção ne gra
no aces so aos car gos e em pre gos pú bli-
cos, à edu ca ção su pe ri or e aos con tra tos
do Fun do de Fi nan ci a men to ao Estu dan-
te de Ensi no Su pe ri or (FIES)”.

Re la tor: Se na dor Se bas tião Ro cha

I – Re la tó rio

Che ga para o exa me da Co mis são de Cons ti tu i-
ção, Jus ti ça e Ci da da nia (CCJ), em sede de de ci são
ter mi na ti va, nos ter mos do art. 101, in ci sos I e II, do
Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, o Pro je to de
Lei do Se na do (PLS) nº 650, de 1999, de au to ria do
Se na dor José Sar ney.

Cu i da a pro pos ta, em seu art. lº, de ins ti tu ir a
cota mí ni ma de vin te por cen to para a po pu la ção ne -
gra no pre en chi men to de va gas para car gos e em pre-
gos pú bli cos, nos cur sos de gra du a ção de ní vel su pe-
ri or e nos con tra tos do Fun do de Fi nan ci a men to ao
Estu dan te de Ensi no Su pe ri or (FIES).

O pa rá gra fo úni co do art. 1º de ter mi na que, no
ato de ins cri ção, o can di da to de ve rá de cla rar en qua-
drar-se nas re gras con sig na das na lei. O art. 2º es ta-
be le ce que o di plo ma terá vi gên cia a par tir de sua pu -
bli ca ção e fixa o pra zo de no ven ta dias para que ele
seja re gu la men ta do.

O au tor jus ti fi ca sua pro po si ção re cor dan do que
o des fa vo re ci men to da po pu la ção ne gra cons ti tui um
dos com po nen tes mais cla ros do qua dro de in jus ti ça
so ci al do País. Em re for ço à tese, cita o Re la tó rio do
De sen vol vi men to Hu ma no no Bra sil, de 1996, ela bo-
ra do pelo Pro gra ma das Na ções Uni das para o De-
sen vol vi men to (PNUD) em par ce ria com o Insti tu to de 
Pes qui sa Eco nô mi ca Apli ca da (IPEA). O do cu men to
in for ma que os ne gros re ce bem sa lá ri os mu i to me no-
res que os bran cos e apre sen tam ín di ces mais al tos
de anal fa be tis mo, atra so es co lar e re pro va ção. Logo,
em bo ra o Bra sil te nha a se gun da ma i or po pu la ção
ne gra do mun do, esta de tém uma par ce la mí ni ma de
po der.

De acor do com o Se na dor José Sar ney, esse
qua dro exi ge um com por ta men to afir ma ti vo que fa vo-
re ça a cor re ção das de si gual da des. Para tan to, a con -
de na ção do ra cis mo deve ser acres ci da de me di das

con cre tas de pro mo ção da raça ne gra a exem plo das
que são pre co ni za das na ini ci a ti va em aná li se.

Re gis tre-se que não fo ram apre sen ta das res sal-
vas ao pro je to du ran te o pra zo re gi men tal. Po rém, na
opor tu ni da de em que a CCJ apre ci a va o re la tó rio so -
bre a ma té ria, sur gi ram três emen das: uma de au to ria
do re la tor e ou tras duas as si na das pelo Se na dor Edu -
ar do Su plicy. Tam bém se con ce deu vis ta co le ti va aos
Se na do res Fran ce li no Pe re i ra e Jef fer son Pé res, que
aca ba ram re que ren do a re a li za ção de au diên cia pú -
bli ca para ins tru ir o pro je to, pe di do adi ta do pe los au -
to res das emen das ci ta das. Apro va do o re que ri men-
to, a au diên cia ocor reu em 3 de ou tu bro pas sa do,
com a pre sen ça de re pre sen tan tes do IPEA, da Fun -
da ção Cul tu ral Pal ma res, da Co mu ni da de dos Pa í ses
de Lín gua Por tu gue sa (CPLP), do Mi nis té rio da Edu -
ca ção (MEC) e do Insti tu to Axé Ilê Obá.

Com o ob je ti vo e apro fun dar a dis cus são so bre
a ma té ria, o seu re la tor ain da co or de nou uma ofi ci na
de tra ba lho no dia 21 de no vem bro de 2001. Par ti ci pa-
ram des se en con tro re pre sen tan tes do Insti tu to Bra si-
le i ro de Ge o gra fia e Esta tís ti ca (IBGE), da Se cre ta ria
Na ci o nal de Di re i tos Hu ma nos do Mi nis té rio da Jus ti-
ça, do IPEA, do Con se lho Na ci o nal dos Di re i tos da
Mu lher (CNDM) e do Cen tro de Estu dos das Re la-
ções do Tra ba lho e De si gual da de (CEERT).

Tudo isso le vou à re for mu la ção do re la tó rio, que
ago ra tam bém con si de ra su ges tão en ca mi nha da
pelo Se na dor Ge ral do Cân di do e pro pos ta en vi a da
pelo Escri tó rio Na ci o nal Zum bi dos Pal ma res.

II – Aná li se

Com pe te a esta Co mis são, se gun do o dis pos to
no art. 101, in ci sos I e II, do Re gi men to Inter no do Se -
na do Fe de ral, pro fe rir pa re cer ter mi na ti vo so bre a
cons ti tu ci o na li da de, a ju ri di ci da de, a re gi men ta li da de
e o mé ri to do pro je to de lei em exa me.

Lou ve-se, de sa í da, a opor tu ni da de do ofe re ci-
men to de um pro je to de ta ma nha en ver ga du ra, mar ca
re gis tra da da atu a ção po lí ti ca de seu au tor, sem pre
em sin to nia com as gran des de man das so ci a is con -
tem po râ ne as. Com efe i to, o no bre Se na dor José Sar -
ney não po de ria ter es co lhi do mo men to mais pro pí cio
do que este para in se rir na pa u ta de dis cus sões do
Le gis la ti vo a ado ção de me di das de com ba te aos efe -
i tos da dis cri mi na ção ra ci al no Bra sil, pois hoje o País
efe tua um ba lan ço de seus cin co sé cu los de his tó ria e 
o mun do todo de ba te o pro ble ma do ra cis mo e de ou -
tras for mas de in to le rân cia.

No to can te ao mé ri to, deve-se di zer que o PLS
nº 650, de 1999, re ve la uma pre o cu pa ção que deve
ser de toda a so ci e da de bra si le i ra, qual seja a de ins ti-
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tu ir me ca nis mos para as se gu rar a pre sen ça dos seg -
men tos po pu la ci o na is mar gi na li za dos em se to res vi -
ta is a sua pro mo ção so ci al, a sa ber: edu ca ção e tra -
ba lho. Ao cu i dar es pe ci fi ca men te da po pu la ção ne-
gra, ele bus ca com pen sar os efe i tos pe re nes da per -
ver sa prá ti ca dis cri mi na tó ria que se mos tra, a um só
tem po, con tem po râ nea e re for ça do ra da es cra vi dão
de on tem e da de si gual da de so ci al de hoje, con fi gu-
ran do o ma i or em pe ci lho à cons tru ção de uma so ci e-
da de bra si le i ra ver da de i ra men te de mo crá ti ca.

Os efe i tos des ta prá ti ca de i xam-se tra du zir na
rara pre sen ça de ci da dãos ne gros nos cur sos de gra -
du a ção das uni ver si da des – so bre tu do na que les de
ma i or pres tí gio – e, por con se guin te, na as si na tu ra de
con tra tos do Fun do de Fi nan ci a men to ao Estu dan te
de Ensi no Su pe ri or. Tra du zem-se, ain da, na es cas sez
com que apa re cem ocu pan do car gos e em pre gos no
ser vi ço pú bli co, pre en chi dos cada vez mais por pes -
so as com qua li fi ca ção mu i to su pe ri or à exi gi da nos
con cur sos. Os ci da dãos ne gros tam pou co são vi sí ve-
is nos pos tos de ma i or sta tus  e re mu ne ra ção do se tor
pri va do, ex ce to no cam po mu si cal e des por ti vo, mas
apa re cem so bre-re pre sen ta dos nas co lo ca ções de
ba i xo pres tí gio, par co sa lá rio e alta ro ta ti vi da de. De
for ma idên ti ca, cons ti tu em a ma i o ria dos in fra to res al -
can ça dos pelo sis te ma pe nal e sub me ti dos às agru -
ras das pe ni ten ciá ri as.

Essa ini qüi da de fla gran te des men te o mito da
exis tên cia de de mo cra cia ra ci al no País e exi ge a ado -
ção de uma me di da ou sa da e ime di a ta por par te do
Esta do. Nes te sen ti do, o es ta be le ci men to de co tas
mí ni mas para o aces so dos ci da dãos ne gros a car gos
e em pre gos pú bli cos, va gas no en si no su pe ri or e con -
tra tos de fi nan ci a men to es tu dan til im põe-se de modo
de fi ni ti vo e ina diá vel.

A bem da ver da de, se me lhan te me di da já de ve-
ria ter sido aqui ado ta da há tem pos, a exem plo do que 
acon te ceu em vá ri os pa í ses nas dé ca das de 60, 70 e
80. Mes mo no Bra sil, im por ta re cor dar, a fi xa ção de
co tas che gou a ser su ge ri da por ser vi do res do Mi nis-
té rio do Tra ba lho nos idos de 1968, com o pro pó si to
de re du zir a ex clu são no mer ca do tra ba lhis ta dos ci -
da dãos ne gros. Pos te ri or men te, 1983, o en tão De pu-
ta do Abdi as do Nas ci men to apre sen tou pro je to de lei
com ob je ti vo pa re ci do, des sa vez fo ca li zan do as va -
gas des ti na das aos con cur sos para a car re i ra di plo-
má ti ca. Entre tan to, es sas ini ci a ti vas não lo gra ram su -
ces so, pos si vel men te por que ain da fal ta va a ne ces-
sá ria sen si bi li za ção po lí ti ca para o pro ble ma.

Hoje, a si tu a ção pa re ce bem di ver sa nes se par -
ti cu lar. O Pre si den te da Re pú bli ca e al gu mas ou tras
au to ri da des do Exe cu ti vo já se po si ci o na ram fa vo ra-

vel men te à ado ção das co tas, tese que foi ofi ci al men-
te de fen di da pela de le ga ção bra si le i ra na Con fe rên cia
das Na ções Uni das con tra o Ra cis mo, re a li za da em
2001. Pos tu ra idên ti ca as su miu o Che fe do Po der Ju -
di ciá rio, que pro fe riu um dis cur so den so so bre a cons -
ti tu ci o na li da de da me di da no dia 20 de no vem bro da -
que le ano, em se mi ná rio pro mo vi do pelo Tri bu nal Su -
pe ri or do Tra ba lho. Tam bém os par la men ta res es tão
mais aten tos ao pro ble ma da dis cri mi na ção ra ci al,
pois têm a sua dis po si ção pes qui sas es ta tís ti cas e
mo no grá fi cas que re ve lam, de for ma con tun den te e
ir re fu tá vel, a dí vi da que o País acu mu lou jun to aos
afros-des cen den tes, so bre tu do os de pele mais es cu-
ra, ví ti mas pre fe ren ci a is do pre con ce i to. Di an te dis so,
im põe-se à clas se po lí ti ca sub ver ter essa re a li da de
iní qua, pro pon do e exe cu tan do ações vol ta das a ga -
ran tir a ci da da nia, a dig ni da de e a pro mo ção dos di re-
i tos hu ma nos a to dos os bra si le i ros, com des ta que
para os que se en con tram à mar gem do de sen vol vi-
men to so ci o e co nô mi co na ci o nal.

Cla ro está que uma pos tu ra afir ma ti va em prol
dos seg men tos dis cri mi na dos de cer to irá pro vo car a
ob je ção tan to dos dis cri mi na do res quan to da que les
que que rem pro var o seu va lor a qual quer cus to, des -
pre zan do o jugo do pre con ce i to con tra to dos os ne-
gros. As re a ções se rão ain da mais acir ra das no caso
do es ta be le ci men to de co tas, fór mu la ra di cal de ação
afir ma ti va que des nu da por com ple to a prá ti ca dis cri-
mi na tó ria ao for çar a con vi vên cia plu ral. Isso, con tu-
do, não deve em ba çar a von ta de po lí ti ca de pôr fim a
uma his tó ria per ver sa e ex clu den te e de ina u gu rar no
País uma cul tu ra de in clu são ra ci al e ét ni ca.

Enfa ti ze-se que, do pon to de vis ta cons ti tu ci o-
nal, so bre le va-se o mé ri to do pro je to de lei em exa me,
so be ja men te de mons tra do no pla no fá ti co, a par tir
mes mo do iné di to preâm bu lo que se fez à Lei Ma i or.
Nele, ao pro mul gar a Car ta da Re pú bli ca em vi gor, os
cons ti tu in tes (na qua li da de de re pre sen tan tes do
povo bra si le i ro, exa ta men te como os atu a is con gres-
sis tas) de cla ram te rem sido re u ni dos para 

Insti tu ir um Esta do de mo crá ti co, des ti na-
do a as se gu rar o exer cí cio de di re i tos so ci a is
e in di vi du a is, a li ber da de, a se gu ran ça, o
bem-es tar, o de sen vol vi men to, a igual da de e
a jus ti ça como va lo res su pre mos de uma so-
ci e da de fra ter na, plu ra lis ta e sem pre con ce i-
tos, fun da da na har mo nia so ci al e com pro me-
ti da, na or dem in ter na e in ter na ci o nal, com a
so lu ção pa ci fi ca das con tro vér si as.

Não bas tas se isso para cor ro bo rar a ini ci a ti va
pro pos ta no PLS nº 650, de 1999, a au to ri za ção para

Maio  de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  22 08589

    291MAIO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



ado tar as co tas de flu i ria na tu ral men te do art. 3º da Lei 
Ma i or, res pon sá vel por ar ro lar os ob je ti vos fun da men-
ta is da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil, qua is se jam:
cons tru ir uma so ci e da de li vre, jus ta e so li dá ria; ga ran-
tir o de sen vol vi men to na ci o nal; 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; e pro mo ver o bem de to dos, sem pre con ce-
i to de ori gem, raça, sexo, cor, ida de e qua is quer ou -
tras for mas de dis cri mi na ção.

Obser ve-se, por opor tu no, que to dos es ses ver -
bos im pli cam uma pos tu ra po si ti va do Esta do e que
os ob je ti vos não se rão al can ça dos sem a real in clu-
são dos afros-des cen den tes, com po nen tes de uma
par ce la bas tan te sig ni fi ca ti va da po pu la ção na ci o nal.
E a in clu são só ocor re rá quan do a igual da de en tre to -
dos for efe ti va, e não ape nas for mal.

Para tan to, deve-se tra tar com igual da de os
igua is e com de si gual da de os de si gua is à me di da que 
se de si gua lam, con for me a de fi ni ção de iso no mia que 
Rui Bar bo sa ela bo rou ins pi ra do em Aris tó te les. Em
ou tras pa la vras, a in su fi ciên cia iso la da da igual da de
de di re i to, cu jas ori gens re mon tam à Cons ti tu i ção re -
pu bli ca na de 1891, re for ça o fra cas so da ne u tra li da de
es ta tal e de man da uma atu a ção po si ti va do go ver no e 
da so ci e da de no sen ti do de pro mo ver a igual da de de
fato.

Res sal tem-se, aliás, a fa mi li a ri da de da or dem
cons ti tu ci o nal vi gen te com o ins ti tu to da ação afir ma-
ti va, vol ta da a be ne fi ci ar os seg men tos po pu la ci o na is
his to ri ca men te dis cri mi na dos. Pro va exem plar dis so é 
a pro te ção do mer ca do de tra ba lho da mu lher e, me di-
an te in cen ti vos es pe cí fi cos, con for me dis pos to no in -
ci so XX do art. 7º•

Na ver da de, nem mes mo a fi xa ção de co tas –
fa ce ta mais ou sa da da ação afir ma ti va – é es tra nha
ao or de na men to ju rí di co-cons ti tu ci o nal bra si le i ro.
Bas ta lem brar que o in ci so VIII do art. 37 da Car ta Po -
lí ti ca de 1988 de ter mi na a re ser va le gal de per cen tu al
de car gos e em pre gos pú bli cos para as pes so as por -
ta do ras de de fi ciên cia, o que se con cre ti zou com a
pu bli ca ção, em 1990, da Lei nº 8.112. Ain da nes te
ano, por for ça do art. 93 da Lei nº 8.213, a ga ran tia
cons ti tu ci o nal da co tas aca bou sen do ex pan di da para 
a ini ci a ti va pri va da. Ade ma is, an tes que a Lei Ele i to ral
fi xas se o mí ni mo de trin ta por cen to de can di da tu ras
às ele i ções pro por ci o na is para cada um dos se xos, ti -
nha sido es ta be le ci da cota para ga ran tir um piso de
can di da tu ras fe mi ni nas às ele i ções de 1996.

Além do am pa ro cons ti tu ci o nal que re ce bem, as 
ações afir ma ti vas con tam com o en co ra ja men to ex-
plí ci to de vá ri os tra ta dos in ter na ci o na is de di re i tos hu -
ma nos as si na dos pelo Bra sil. Entre eles, me re ce des -

ta que a Con ven ção Inter na ci o nal so bre To das as For -
mas de Dis cri mi na ção Ra ci al, ra ti fi ca da em 1968, que 
as sim dis põe, no item I do seu ar ti go se gun do:

1) Os Esta dos-Par tes con de nam a dis -
cri mi na ção ra ci al e com pro me tem-se a ado -
tar, por to dos os me i os apro pri a dos, e sem
tar dar, uma po lí ti ca de eli mi na ção da dis cri-
mi na ção ra ci al em to das as suas for mas e
de pro mo ção de en ten di men to en tre to das
as ra ças(...).

Com sua for ça im po si ti va, essa con ven ção su -
ple men ta o or de na men to ju rí di co in ter no quan do – no 
item 4 do seu ar ti go pri me i ro – de li mi ta o al can ce das
ações afir ma ti vas e afir ma sua na tu re za le gal não dis-
cri mi na tó ria, in ver bis:

4) Não se rão con si de ra das dis cri mi na-
ção ra ci al as me di das es pe ci a is to ma das
com o úni co ob je ti vo de as se gu rar o pro-
gres so ade qua do de cer tos gru pos ra ci a is
ou ét ni cos ou de in di ví du os que ne ces si tem
de pro te ção para o igual gozo ou exer cí cio
de di re i tos hu ma nos e li ber da des fun da men-
ta is, con tan to que tais me di das não con du-
zam, em con se qüên cia, à ma nu ten ção de
di re i tos se pa ra dos para di fe ren tes gru pos
ra ci a is e não pros si gam após te rem sido al -
can ça dos os seus ob je ti vos.

Men ci o nem-se, tam bém, a Con ven ção nº 111
da Orga ni za ção Inter na ci o nal do Tra ba lho (OIT) e a
Con ven ção Re la ti va à Luta con tra a Dis cri mi na ção no
Cam po do Ensi no, am bas ra ti fi ca das pelo Bra sil em
1968. Nos ter mos des ses tra ta dos, o País as su me o
com pro mis so de for mu lar e apli car uma po lí ti ca na ci-
o nal que te nha por fim pro mo ver, por mé to dos ade-
qua dos às cir cuns tân ci as e aos usos lo ca is, a igual -
da de de opor tu ni da des de tra ta men to, res pec ti va-
men te, em ma té ria de em pre go e de en si no.

Logo, sob o pon to de vis ta ju rí di co-cons ti tu ci o-
nal, ine xis te ví cio na ado ção de qual quer tipo de ação
afir ma ti va (in clu si ve cota) que se des ti ne a pro mo ver
a igual da de efe ti va en tre as ra ças. Res sal te-se que a
me di da pre vis ta no art. 1º do PLS nº 650, de 1999,
está isen ta de pu ni ção le gal, nos ter mos do in ci so XLI
do art. 5º da Car ta, pois não cons ti tui dis cri mi na ção
aten ta tó ria dos di re i tos e li ber da des fun da men ta is.
Em vez de fe rir o prin cí pio iso nô mi co que im pe de fa -
vo ri tis mos ou per se gui ções, ela em pres ta con cre tu de
à Lei Ma i or, no sen ti do em que visa pro mo ver a re du-
ção das de si gual da des so ci a is e, con se qüen te men te,
o bem de to dos.
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Con tu do, me re ce re pa ro a par te fi nal do art. 2º
que de ter mi na o pra zo de no ven ta dias para que o
pro je to seja re gu la men ta do. Isso por que o Su pre mo
Tri bu nal Fe de ral en ten de, como de mons tra o jul ga-
men to da Ação Di re ta de Incons ti tu ci o na li da de nº
546, ser in cons ti tu ci o nal, em face do prin cí pio da se -
pa ra ção de Po de res, as si na lar pra zo para que o Exe -
cu ti vo exer ça sua com pe tên cia cons ti tu ci o nal – no
caso es pe cí fi co, o de ver de ex pe dir re gu la men to para
a fiel exe cu ção da lei. Em vir tu de des sa de ci são, con -
vém su pri mir o re fe ri do tre cho do art. 2º, re ma nes cen-
do ape nas a cláu su la de vi gên cia.

Res sal te-se que, ain da, a ne ces si da de de sa nar
o equi vo co con ce i tu al pre sen te na emen ta do PLS nº
650, de 1999, que em pre ga a ex pres são ”co tas de
ação afir ma ti va“, con fun din do es pé cie com gê ne ro.
Daí a pro pos ta de nova re da ção para a emen ta, que
pas sa ria a re por tar-se às ações afir ma ti vas“, ter mo
mais am plo e con di zen te com as al te ra ções in cor po-
ra das ao pro je to no cor rer dos tra ba lhos da re la to ria.

Tam bém se fez ne ces sá rio dar ou tra re da ção ao 
art. 1º, a fim de re sol ver al guns pro ble mas le van ta dos
du ran te as dis cus sões do pro je to. Como os de ma is
apri mo ra men tos su ge ri dos por par la men ta res e re-
pre sen tan tes da so ci e da de ci vil e de ór gãos go ver na-
men ta is exi gi am – por sua va ri e da de e quan ti da de – a 
for mu la ção de vá ri os dis po si ti vos, tor nou-se ine vi tá-
vel à ela bo ra ção de um subs ti tu ti vo.

A nova ver são am plia ma te ri al men te o al can ce
do pro je to ori gi nal, no sen ti do em que es ta be le ce ou -
tras for mas de ação afir ma ti va além das co tas. Des se
modo, pro cu ra oti mi zar a opor tu ni da de po lí ti ca da
apre ci a ção do tema pro por ci o na da pela ini ci a ti va do
Se na dor José Sar ney, sem di lu ir o foco de aten ção
para ou tros gru pos dis cri mi na dos. Daí por que não se
apro ve i ta a to ta li da de da Emen da nº 2-CCJ, pro pos ta
pelo Se na dor Edu ar do Su plicy.

O art. 1º do subs ti tu ti vo, de po is de apre sen tar o
ob je to da lei, qual seja a cri a ção de ações afir ma ti vas
em fa vor dos afros-des cen den tes, de cla ra que essa
me di da tem por fi na li da de im ple men tar a jus ti ça so ci-
al pre co ni za da pela Cons ti tu i ção, so bre tu do no seu
art. 3º Assim, ex plí ci ta a re a li da de de mar gi na li za ção
e de si gual da de ex pe ri men ta das por esse seg men to
ao tem po que anun cia uma pos tu ra po si ti va do Esta -
do para re ver ter este qua dro.

O pa rá gra fo úni co des te ar ti go de fi ne o pú bli-
co-alvo da fu tu ra lei e re me te à au to de cla ra ção a for -
ma de re co nhe cê-lo, se guin do a pers pec ti va so ci o ló-
gi ca do re cor te ét ni co-ra ci al já ado ta da na pro po si ção
em exa me, res sal va das ou tras exi gên ci as es ta be le ci-
das em re gu la men to. No en tan to, subs ti tui o ter mo

”po pu la ção ne gra“, ori gi na ri a men te uti li za do pela ex -
pres são ”po pu la ção bra si le i ra afro-des cen den te“, ter -
mo acor da do e le gi ti ma do pela Con fe rên cia Mun di al
con tra o Ra cis mo, ocor ri da em Dur ban, Áfri ca, em se -
tem bro de 2001.

Esse nome tem o du plo po der de tra du zir a as -
cen dên cia ét ni co-cul tu ral do gru po em de ba te e de fi -
xar sua na ci o na li da de. Assim, se con tem pla a pre o cu-
pa ção das emen das en ca mi nhas à re la to ria que su -
ge rem a ado ção da pa la vra ”afro-des cen den te“, con -
ce i to mu i to in clu si vo, que em úl ti ma aná li se, de no mi-
na to das as pes so as pro ve ni en tes do con ti nen te afri -
ca no.

Imbu í do pela in te li gên cia de que o pre con ce i to e 
a dis cri mi na ção gras sam onde há ig no rân cia a res pe-
i to do va lor do ou tro, o art. 2º do subs ti tu ti vo vol ta-se à
ne ces si da de de in for mar e edu car a po pu la ção bra si-
le i ra so bre o va lor es pe cí fi co da cul tu ra de um dos
seus com po nen tes for ma do res. Com isso, bus ca-se
des per tar na so ci e da de o re co nhe ci men to do hi a to
hoje ve ri fi ca do en tre a im por tân cia dos afro-des cen-
den tes para a cul tu ra na ci o nal, a sub-re pre sen ta ção
des se seg men to nas ins tân ci as res pon sá ve is pela
con du ção atu al e fu tu ra do País, bem como a ur gên-
cia de pra ti car a igual da de ra ci al.

Nes se sen ti do, es pe ci al aten ção deve ser di ri gi-
da aos li vros di dá ti cos, con for me pres cre ve o pa rá-
gra fo úni co do art. 2º, pois o con te ú do des ses li vros
ain da res pon de 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 ins cri tos nos
tex tos uti li za dos pe las es co las. Isso ca u sa es tra gos
subs tan ci a is no ima gi ná rio dos jo vens, fu tu ros co-
man dan tes do País.

A fim de mi no rar o pro ble ma da sub-re pre sen ta-
ção po lí ti ca do gru po em ques tão, o art. 3º obri ga os
par ti dos e as co li ga ções par ti dá ri as a con ce ber e im -
ple men tar me ca nis mos de in cen ti vo à can di da tu ra de
afro des cen den tes a car gos ele ti vos. Não im põe co-
tas, mas ba li za a li ber da de dos par ti dos e das co li ga-
ções de de fi nir o per cen tu al ca bí vel no caso con cre to
me di an te a im po si ção de um cri té rio: o nú me ro de
can di da tu ras deve ser pro por ci o nal ao ta ma nho da
po pu la ção bra si le i ra afro-des cen den te abran gi da pe -
los res pec ti vos car gos. Ne ces sá rio, por tan to, que se
em pre gue a es ta tís ti ca para só pe sar a ra zo a bi li da de
do per cen tu al a ser ado ta do, o que não re pre sen ta
tra ba lho de mon ta em ra zão dos da dos le van ta dos
pelo IBGE.

O art. 4º por seu tur no, re cu pe ra o teor do art. 1º
do pro je to do Se na dor José Sar ney, uma vez que se
re fe re à ins ti tu i ção da cota mí ni ma de vin te por cen to
em fa vor dos afro des cen den tes no aces so a car gos e
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em pre gos pú bli cos, aos cur sos de gra du a ção 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 (FIES).

Entre tan to, a nova re da ção do dis po si ti vo vai
além dis so. De um lado, ela res trin ge a par ti ci pa ção
na cota àque les que apre sen ta rem a qua li fi ca ção mí -
ni ma exi gi da e es ta be le ce a ne ces si da de do can di da-
to de cla rar-se de cor pre ta ou par da. Do ou tro, am plia
o al can ce da cota, que ago ra abran ge to dos os cur sos
de ní vel su pe ri or, in clu si ve os de pós-gra du a ção, bem 
como as bol sas de es tu do para alu nos ca ren tes. De -
ter mi na, ain da, o pro ce di men to úni co de ins cri ção e
se le ção para o aces so dos can di da tos aos be ne fí ci os.

Essas mo di fi ca ções lo gram vin cu lar a ques tão
da jus ti ça so ci al à do mé ri to pes so al, de sa u to ri zan do
o dis cur so pre con ce i tu o so da que les que con de nam a
ins ti tu i ção de co tas para o seg men to em de ba te. Além 
de es ta be le ce rem o pa râ me tro da pro por ci o na li da de
ét ni ca para a fi xa ção de per cen tu al aci ma do mí ni mo
pre vis to, es sas mo di fi ca ções ain da de li mi tam o uni -
ver so dos be ne fi ciá ri os des se tipo de ação afir ma ti va,
efe tu an do o cor te exi gi do para a apli ca ção prá ti ca do
me ca nis mo.

Deve-se con si de rar, ain da, que as co res pre ta e
par da têm sido uti li za das nos vá ri os cen sos de mo grá-
fi cos fe i tos no Bra sil e são elas que em ba sam os da -
dos es ta tís ti cos dis po ní ve is so bre as con di ções de
vida do seg men to po pu la ci o nal em ques tão. Deve-se
le var em con ta, tam bém que a es co lha des sas co res
como cri té rio re sul ta do aco lhi men to de su ges tão
apre sen ta da pelo ilus tre Se na dor Ge ral do Cân di do,
le gí ti mo re pre sen tan te des se gru po.

Para fa ci li tar o aces so ao be ne fí cio pre vis to no
art. 4º as pes so as po de rão al te rar a cor lan ça da em
seus do cu men tos pes so a is, fa cul da de que lhes é res -
guar da da no art. 8º do pre sen te subs ti tu ti vo. De acor -
do com ele, os ser vi ços de re gis tro e os ins ti tu tos de
iden ti fi ca ção ci vil de ve rão pro ce der, gra tu i ta men te, às 
al te ra ções que fo rem so li ci ta das.

De for ma se me lhan te, o art. 9º tam bém ex pres-
sa o cu i da do com a pa dro ni za ção mí ni ma das co res e
ca rac te rís ti cas ét ni co-cul tu ra is, ne ces sá ria à com pi la-
ção e ao tra ta men to de da dos re la ti vos à po pu la ção
bra si le i ra em ge ral e à afro des cen den te, em par ti cu-
lar. Ele de ter mi na que os le van ta men tos cen si tá ri os e
as pes qui sas es ta tís ti cas fe i tos por ór gãos da ad mi-
nis tra ção pú bli ca di re ta, in di re ta e fun da ci o nal da
União, dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e dos Mu ni cí-
pi os efe tu em o re gis tro da cor dos en tre vis ta dos con -
for me pa dro ni za ção a ser ins ti tu í da em re gu la men to.
Exi ge-se, ex pli ci ta men te, as sim, a in ter fe rên cia do
Po der Exe cu ti vo no tra to do pro ble ma.

Obser ve-se que o pa rá gra fo úni co des se ar ti go
es ten de às en ti da des da ini ci a ti va pri va da a mes ma
obri ga ção de in tro du zir o re cor te ra ci al nas es ta tís ti-
cas que pro du zi rem.

O art. 10 es ta be le ce a obri ga to ri e da de do item
cor no as sen to de nas ci men to, su pri mi do que foi na
dé ca da de 70, por in fluên cia da di ta du ra mi li tar. Atu al-
men te, o bra si le i ro, no nas ci men to, não pos sui sua
cor iden ti fi ca da, no en tan to, no fa le ci men to, tem de -
no mi na ção ra ci al as se gu ra da por lei, sen do item obri -
ga tó rio nas cer ti dões de óbi to.

Os arts. 5º e 6º do subs ti tu ti vo ain da re por-
tam-se à cota an te ri or men te de fi ni da. O pri me i ro de -
les dis põe que as va gas re ser va das para os afro des-
cen den tes e não pre en chi das por fal ta de qua li fi ca ção
mí ni ma se rão car re a das para o apro ve i ta men to dos
can di da tos de vi da men te qua li fi ca dos. O ou tro li mi ta
em cin qüen ta anos a vi gên cia da re fe ri da cota,  que
deve ser usa da ape nas para a cor re ção de de si gual-
da des. 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 pen den te men te de raça, cor ou 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 afro-des cen den tes
com fra co de sem pe nho a con ti nu ar seus es tu dos,
ape sar do dé fi cit edu ca ci o nal acu mu la do ao lon go da
vida es tu dan til. É exa ta men te essa a pre o cu pa ção do
art. 7º, que 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 mi co da re fe ri da cli -
en te la. Com isso, bus ca-se al can çar a ma i or pa ri da de
pos sí vel en tre os per cen tu a is de in gres so e de di plo-
ma ção des sas pes so as.

Já o art. 11 in tro duz uma das al te ra ções mais
sig ni fi ca ti vas do subs ti tu ti vo: a vin cu la ção do gas to
pú bli co ao prin cí pio da jus ti ça so ci al. Afi nal, na qua li-
da de de um dos gran des con tra tan tes do mer ca do, o
Esta do pos sui sen sí vel po der de bar ga nha e deve uti -
li zá-lo para im por con di ções que fa vo re çam o seu ob -
je ti vo ma i or: ga ran tir o bem-es tar ge ral. Na con se cu-
ção des se ob je ti vo, que não pode com por tar de si-
gual da des gri tan tes, de vem con cor rer to dos os in te-
gran tes da so ci e da de, so bre tu do aque les que de al -
gu ma for ma lu cram com os de sem bol sos pro ve ni en-
tes do te sou ro pú bli co.

Para tan to, pro põe que se al te re a cha ma da Lei
de Li ci ta ções a fim de in clu ir cláu su la re la ti va à qua li fi-
ca ção so ci al do can di da to a li ci tar com o po der pú bli-
co. Essa qua li fi ca ção será me di da pela ela bo ra ção e
com pro va da exe cu ção de pla no de in clu são fun ci o nal
de tra ba lha do res afro-des cen den tes, com o es ta be le-
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ci men to de me tas e cro no gra ma que con si de rem o in -
gres so nas di ver sas car re i ras e o aces so a pos tos hi e-
rár qui cos di fe ren ci a dos. De pen de rá ela, tam bém, de
pro va de re ser va de per cen tu al de va gas para os tra -
ba lha do res afro-des cen den tes nos cur sos de tre i na-
men to, atu a li za ção e aper fe i ço a men to ofe re ci dos
pelo can di da to a li ci tan te no ano de apre sen ta ção da
pro pos ta de li ci ta ção.

Essa con di ção de cer to pro mo ve rá al te ra ções
subs tan ci a is no cam po tra ba lhis ta bra si le i ro, for çan do
o em pre sa ri a do a as su mir sua res pon sa bi li da de so ci-
al. E isso pode ser fe i to de for ma cons ti tu ci o nal, sem a 
in ter ven ção di re ta do Esta do na li vre ini ci a ti va.

Po rém, a in clu são da ci ta da cláu su la de man da,
ne ces sa ri a men te, adap tar as re mis sões que a Lei de
Li ci ta ção faz aos dis po si ti vos re fe ren tes à ha bi li ta ção
dos li ci tan tes. Eis o por quê da exis tên cia do art. 12 do
pre sen te subs ti tu ti vo.

O ar ti go se guin te aco lhe pro pos ta de emen da
en ca mi nha da pelo Escri tó rio Na ci o nal Zum bi dos Pal -
ma res. Por meio dele se es ta be le ce que as me di das
ins ti tu í das pela fu tu ra lei não ex clu em ou tras em prol da
po pu la ção bra si le i ra afro-des cen den te que te nham sido 
ou ve nham a ser ado ta das no âm bi to da União, dos
Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e dos Mu ni cí pi os.

O art. 14, por sua vez, 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 e 
efe tue o mo ni to ra men to cons tan te des sas me di das,
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 art. 15 pre vê o pra zo de cen to e oi ten ta
dias para que a lei en tre em vi gor, após a pu bli ca ção.
Des sa for ma, bus ca-se 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. 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
cum pri men to dela.

Acres cen te-se, por úl ti mo, que a Emen da nº
1-CCJ, apre sen ta da no re la tó rio an te ri or, foi in te gral-
men te aco lhi da pelo pre sen te subs ti tu ti vo.

III – Voto

Di an te do ex pos to, o voto é pela apro va ção do
Pro je to de Lei no Se na do nº 650, de 1999, de au to ria
do no bre Se na dor José Sar ney, nos ter mos do se-
guin te subs ti tu ti vo:

Insti tui ações afir ma ti vas em prol
dos afro bra si le i ros.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Esta lei ins ti tui ações afir ma ti vas em prol

dos afro bra si le i ros a fim de im ple men tar a jus ti ça so -
ci al pre co ni za da pela Cons ti tu i ção.

Pa rá gra fo úni co. Para efe i tos des ta lei, con si de-
ra-se afro bra si le i ro aque le que as sim se de cla re, res -
sal va das ou tras exi gên ci as es ta be le ci das em re gu la-
men to.

Art. 2º 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
afro bra si le i ra e sen si bi li zem a po pu la ção do País para 
vi ven ci ar a efe ti va igual da de ra ci al.

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 li vrá-los de toda e
qual quer re fe rên cia mol da da pelo pre con ce i to de
raça, cor ou ét ni ca.

Art. 3º 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 afro bra si le i ros a car gos ele ti vos, com a fi na li da-
de de atin gir um grau de re pre sen ta ti vi da de con sen-
tâ neo com a re a li da de ét ni ca da po pu la ção a ser re -
pre sen ta da.

Art. 4º Será des ti na da à cota mí ni ma de vin te
por cen to para afro bra si le i ros que apre sen tem a qua -
li fi ca ção exi gi da:

I – no pre en chi men to de car gos e em pre gos pú -
bli cos 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.

§ 1º O aces so dos can di da tos aos be ne fí ci os
pre vis tos no ca put obe de ce rá a cri té ri os es ta be le ci-
dos em re gu la men to ob ser va do o pres su pos to do
pro ce di men to úni co de ins cri ção e se le ção.

§ 2º Até que o Po der Exe cu ti vo re gu la men te
esta lei, para par ti ci par da cota, o can di da to afro bra si-
le i ro de ve rá de cla rar-se, ain da, de cor pre ta ou par da.

§ 3º Os ór gãos pú bli cos e as ins ti tu i ções de en -
si no le va rão em con ta a cons ti tu i ção ét ni ca da po pu-
la ção abran gi da pela cir cuns cri ção de seus res pec ti-
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vos en tes fe de ra ti vos ao fi xar o per cen tu al apli cá vel
ao caso con cre to.

Art. 5º Na hi pó te se do não-pre en chi men to da
cota pre vis ta no art. 4º, as va gas as sim re ma nes cen-
tes no pro ces so se le ti vo se rão re ver ti das para o apro -
ve i ta men to dos de ma is can di da tos de vi da men te qua -
li fi ca dos.

Art. 6º A cota a que se re fe re o art. 4º será em -
pre ga da du ran te cin qüen ta anos, con ta dos a par tir do 
pri me i ro dia de vi gên cia des ta lei.

Art. 7º 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 afro bra si le i ros que apre sen tem fra co de-
sem pe nho, de for ma a ga ran tir a má xi ma pa ri da de
en tre os seus per cen tu a is de in gres so nos cur sos e
os de di plo ma ção.

Art. 8º Os ser vi ços de re gis tro ci vil pro ce de rão,
gra tu i ta men te e a pe di do; ao lan ça men to e à al te ra-
ção da cor e das ca rac te rís ti cas ét ni co-cul tu ra is no
as sen to de nas ci men to do in te res sa do, obe de cen do
re cor te ra ci al pa dro ni za do em re gu la men to.

§ 1º A obri ga ção im pos ta no ca put tam bém se
es ten de aos ins ti tu tos de iden ti fi ca ção ci vil no to can te
aos do cu men tos pes so a is.

§ 2º O in te res sa do po de rá efe tu ar o pe di do de
lan ça men to ou de al te ra ção da cor e das ca rac te rís ti-
cas ét ni co-cul tu ra is a qual quer tem po, de ven do ser
re pre sen ta do ou as sis ti do pela mãe, pelo pai ou por
res pon sá vel caso ain da não te nha atin gi do a ma i o ri-
da de ci vil.

§ 3º As al te ra ções de que tra tam o ca put des te
ar ti go se rão aver ba das e pos te ri or men te pu bli ca das
pela im pren sa.

Art. 9º Os le van ta men tos cen si tá ri os e as pes -
qui sas es ta tís ti cas fe i tos por ór gãos da ad mi nis tra ção
pú bli ca di re ta, in di re ta e fun da ci o nal da União, dos
Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e dos Mu ni cí pi os efe tu a-
rão o re gis tro da cor dos en tre vis ta dos con for me pa -
dro ni za ção a ser ins ti tu í da em re gu la men to.

Pa rá gra fo úni co. A obri ga ção de in tro du zir o re -
cor te ra ci al nas es ta tís ti cas es ten de-se tam bém às
en ti da des pri va das.

Art. 10. Dê-se ao art. 54 da Lei nº 6.015, de 31
de de zem bro de 1973, a se guin te re da ção:

“Art. 54. O as sen to de nas ci men to de-
ve rá con ter:

...........................................................
2º) o sexo, a cor e as ca rac te rís ti cas

ét ni co-cul tu ra is do re gis tran do, obe de ci do

ao re cor te ra ci al pa dro ni za do em re gu la-
men to. “(NR)

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

Art. 11. Acres cen tem-se à Lei nº 8.666, de 21
de ju nho de 1993, o in ci so V ao art. 27 e o art. 30-A:

“Art. 27. Para ha bi li ta ção nas li ci ta ções
exi gir-se-á dos in te res sa dos, ex clu si va men-
te, do cu men ta ção re la ti va a:

..............................................................
V – qua li fi ca ção so ci al.”(NR)
“Art. 30-A. A do cu men ta ção re la ti va à

qua li fi ca ção so ci al li mi tar-se-á a:
I – pla no de in clu são fun ci o nal de tra-

ba lha do res afro-bra si le i ros, com o es ta be le-
ci men to de me tas e cro no gra ma re la ti vos ao 
in gres so nas di ver sas car re i ras e ao aces so
a pos tos hi e rár qui cos di fe ren ci a dos;

II – cer ti fi ca do, emi ti do pelo ór gão pú-
bli co com pe ten te, de cum pri men to das me-
tas e do cro no gra ma fi xa dos no pla no re fe ri-
do no in ci so an te ri or,

III – pro va de re ser va de per cen tu al de 
va gas para os tra ba lha do res afro-bra si le i ros
nos cur sos de tre i na men to, atu a li za ção e
aper fe i ço a men to ofe re ci dos no ano de apre -
sen ta ção da pro pos ta.“ (NR)

Art. 12. O § 2º do art. 32 e o art. 36 e o § 2º do art. 
45 da Lei nº 8.666, de 21 de ju nho de 1993, pas sam a
vi go rar com a se guin te re da ção:

“Art. ......................................................
§ 2º O cer ti fi ca do de re gis tro ca das tral

a que se re fe re o § 1º do art. 36 subs ti tui os
do cu men tos enu me ra dos nos arts. 28 e 29,
ex clu si ve aque les de que tra tam os in ci sos
III e IV do art. 29, obri ga da a par te a de cla-
rar, sob as pe na li da des ca bí ve is a su per ve-
niên cia de fato im pe di ti vo da ha bi li ta ção, e a 
apre sen tar o res tan te da do cu men ta ção pre -
vis ta nos arts. 30, 30-A e 31 des ta lei.

.................................................... “(NR)
“Art. 36. Os ins cri tos se rão clas si fi ca-

dos por ca te go ri as, ten do-se em vis ta a es -
pe ci a li za ção, sub di vi di das em gru pos, se-
gun do a qua li fi ca ção téc ni ca e eco nô mi ca
ava li a da pe los ele men tos cons tan tes da do -
cu men ta ção re la ci o na da nos arts. 30, 30-A
e 31 des ta lei. ” NR)

“Art. 45. .................................................
..............................................................
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§ 2º No caso de em pa te en tre duas ou
mais pro pos tas, e após obe de cer ao dis pos-
to no § 2º do art. 3º des ta lei, a clas si fi ca ção
dará pre ce dên cia ao li ci tan te que apre sen tar
pla no de in clu são fun ci o nal de afro-bra si le i-
ros em fase mais adi an ta da do cro no gra ma;
per sis tin do o em pa te, ela será fe i ta, obri ga-
to ri a men te, por sor te io, em ato pú bli co, para
o qual to dos os li ci tan tes se rão con vo ca dos,
ve da do qual quer ou tro pro ces so.

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

Art. 13. As me di das ins ti tu í das nes ta lei não ex -
clu em ou tras em prol da po pu la ção afro-bra si le i ra que 
te nham sido ou ve nham a ser ado ta das no âm bi to da
União, dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e dos Mu ni cí-
pi os.

Art. 14. 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. 15. Esta lei en tra em vi gor cen to e oi ten ta
dias após sua pu bli ca ção.

Sala da Co mis são, – Se bas tião Ro cha, Re la-
tor.

EMENDA SUPRESSIVA AO PLS Nº 650
(SUBSTITUTIVO), DE 1999

Su pri ma-se do Inci so III do art. 4º, in fine, a ex -
pres são “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”.

Jus ti fi ca ção

O Subs ti tu ti vo do Se na dor Se bas tião Ro cha
ao PLS nº 650, de 1999, de au to ria do Se na dor
José Sar ney, que es ta be le ce sis te ma de co tas para
ne gros no ser vi ço pú bli co, nas uni ver si da des e no
cré di to do FIES, in clu iu, por ex ten são, as bol sas da
fi lan tro pia, ob je to do PLS nº 212, de 2001, de mi nha
au to ria.

Em face da apro va ção, em ca rá ter ter mi na ti vo,
pela Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça do re fe ri do
PLS nº 212, de 2001, que dá tra ta men to mais fa vo rá-
vel aos afro des cen den tes em re la ção à con ces são
das bol sas da fi lan tro pia, atri bu in do-lhes pri o ri da de
ab so lu ta, jus ti fi ca-se a su pres são da ex pres são
acres ci da.

Ade ma is, por su ges tão do Se na dor Ro ber to Re -
quião, aco lhi da pelo au tor e pelo re la tor, tam bém os
bra si le i ros ame rín di os fo ram in clu í dos no pro je to,
con tem plan do tam bém esse ou tro seg men to da nos -
sa po pu la ção, que não está abran gi do nº PLS nº 650,
de 1999.

Sala da Co mis são, 9 de abril de 2002. – Wal-
deck Orne las.

Com ple men ta ção do pa re cer da CCJ, so bre a
Emen da  Su pres si va

Re la tó rio

I – Esta emen da, como ex pres sa a jus ti fi ca ção,
de cor re do fato de que esta Co mis são apro vou em ca -
rá ter ter mi na ti vo, o PLS nº 212, de 2001, que dá tra ta-
men to mais fa vo rá vel aos afro des cen den tes em re la-
ção à con ces são das bol sas de fi lan tro pia, ob je to do
tex to su je i to à su pres são pela emen da do emi nen te
Se na dor Wal deck Orne las.

Qu an to ao mé ri to, nada a con tes tar.

No que tan ge à téc ni ca le gis la ti va, en ten do que
há ne ces si da de de su pres são, haja vis ta que os dois
pro je tos de vem tra mi tar con jun ta men te na Câ ma ra
dos De pu ta dos.

Voto

II – Di an te do ex pos to, o voto é pela apro va ção
da emen da.

Sala da Co mis são, 10 de abril de 2002. – Se-
bas tião Ro cha, Re la tor.

EMENDA Nº 1 – CCJ (SUBSTITUTIVO)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 650, DE 1999

Insti tui ações afir ma ti vas em prol
da po pu la ção bra si le i ra afro-des cen-
den te.

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

Art. 1º Esta lei ins ti tui ações afir ma ti vas em prol
da po pu la ção bra si le i ra afro-des cen den te a fim de im -
ple men tar a jus ti ça so ci al pre co ni za da pela Cons ti tu i-
ção.

Pa rá gra fo úni co. Para efe i tos des ta lei, con si de-
ra-se afro des cen den te, todo bra si le i ro que as sim se
de cla re, res sal va das ou tras exi gên ci as es ta be le ci das
em re gu la men to.
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Art. 2º 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
afro-bra si le i ra e sen si bi li zem a po pu la ção do País
para vi ven ci ar a efe ti va igual da de ra ci al.

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 li vrá-los de toda e
qual quer re fe rên cia mol da da pelo pre con ce i to de
raça, cor ou et nia.

Art. 3º 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 afros-des cen den tes a car gos ele ti vos, com a fi -
na li da de de atin gir um grau de re pre sen ta ti vi da de
con sen tâ neo com a re a li da de ét ni ca da po pu la ção a
ser re pre sen ta da.

Art. 4º Será des ti na da à cota mí ni ma de vin te
por cen to para os can di da tos afros-des cen den tes que 
apre sen tem a qua li fi ca ção exi gi da:

I – no pre en chi men to de car gos e em pre gos pú -
bli cos das ad mi nis tra ções pú bli cas di re ta, in di re tas 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 o res 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).

§ 1º aces so dos can di da tos aos be ne fí ci os pre -
vis tos no ca put obe de ce rá a cri té ri os es ta be le ci dos
em re gu la men to ob ser va dos o pres su pos to do pro ce-
di men to úni co de ins cri ção e se le ção.

§ 2º Até que o Po der Exe cu ti vo re gu la men te
esta lei, para par ti ci par da cota, o can di da to de ve rá
de cla rar-se, ain da, de cor pre ta ou par da.

§ 3º Os ór gãos pú bli cos e as ins ti tu i ções de en -
si no le va rão em con ta a cons ti tu i ção ét ni ca da po pu-
la ção abran gi da pela cir cuns cri ção de seus res pec ti-
vos en tes fe de ra ti vos ao fi xar o per cen tu al apli cá vel
ao caso con cre to.

Art. 5º Na hi pó te se do não-pre en chi men to da
cota pre vis ta no art. 4º, as va gas as sim re ma nes cen-
tes no pro ces so se le ti vo se rão re ver ti das para o apro -
ve i ta men to dos de ma is can di da tos de vi da men te qua -
li fi ca dos.

Art. 6º A cota a que se re fe re o art. 4º será em -
pre ga da du ran te cin qüen ta anos, con ta dos a par tir do 
pri me i ro dia de vi gên cia des ta lei.

Art. 7º 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 be ne fi ci a dos que apre sen tem fra co de sem-
pe nho, de for ma a ga ran tir a má xi ma pa ri da de en tre
os seus per cen tu a is de in gres so nos cur sos e os de
di plo ma ção.

Art. 8º Os ser vi ços de re gis tro ci vil pro ce de rão,
gra tu i ta men te e a pe di do, ao lan ça men to e à al te ra-
ção da cor e das ca rac te rís ti cas ét ni co-cul tu ra is no
as sen to de nas ci men to do in te res sa do, obe de cen do
a re cor te ra ci al pa dro ni za do em re gu la men to.

§ 1º A obri ga ção im pos ta no ca put tam bém se
es ten de aos ins ti tu tos de iden ti fi ca ção ci vil no to can te
aos do cu men tos pes so a is.

§ 2º O in te res sa do po de rá efe tu ar o pe di do de
lan ça men to ou de al te ra ção da cor e das ca rac te rís ti-
cas ét ni co-cul tu ra is a qual quer tem po, de ven do ser
re pre sen ta do ou as sis ti do pela mãe, pelo pai ou por
res pon sá vel caso ain da não te nha atin gi do a ma i o ri-
da de ci vil.

§ 3º As al te ra ções de que tra tam o ca put des te
ar ti go se rão aver ba das e pos te ri or men te pu bli ca das,
gra tu i ta men te, pela im pren sa ofi ci al.

Art. 9º Os le van ta men tos cen si tá ri os e as pes -
qui sas es ta tís ti cas fe i tos por ór gãos da ad mi nis tra ção
pú bli ca di re ta, in di re ta e fun ci o nal da União, dos Esta -
dos, do Dis tri to Fe de ral e dos Mu ni cí pi os efe tu a rão o
re gis tro da cor dos en tre vis ta dos con for me pa dro ni-
za ção a ser ins ti tu í da em re gu la men to.

Pa rá gra fo úni co. A obri ga ção de in tro du zir o re -
cor te ra ci al nas es ta tís ti cas es ten de-se tam bém às
en ti da des pri va das.

Art. 10. Dê-se ao art. 54 da Lei nº 6.015, de 31
de de zem bro de 1973, a se guin te re da ção:

“Art. 54. O as sen to de nas ci men to de-
ve rá con ter:....................................................

...........................................................
2º) o sexo, a cor e as ca rac te rís ti cas

ét ni co-cul tu ra is do re gis tran do, obe de ci do
ao re cor te ra ci al pa dro ni za do em re gu la-
men to.;

....................................................”(NR)
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Art. 11. Acres cen tem-se à Lei nº 8.666, de 21
de ju nho de 1993, o in ci so V ao art. 27 e o art. 30-A:

”Art. 27. Para ha bi li ta ção nas li ci ta ções
exi gir-se-á dos in te res sa dos, ex clu si va men-
te, do cu men ta ção re la ti va a:

............................................................
V – qua li fi ca ção so ci al. ”(NR)
”Art. 30-A. A do cu men ta ção re la ti va à

qua li fi ca ção so ci al li mi tar-se-á a:
I – pla no de in clu são fun ci o nal de tra-

ba lha do res afros-des cen den tes, com o es ta-
be le ci men to de me tas e cro no gra ma re la ti-
vos ao in gres so nas di ver sas car re i ras e ao
aces so apos tos hi e rár qui cos di fe ren ci a dos;

II – cer ti fi ca do, emi ti do pelo ór gão pú-
bli co com pe ten te, de cum pri men to das me-
tas e do cro no gra ma fi xa dos no pi a no re fe ri-
do no in ci so an te ri or;

III – pro va de re ser va de per cen tu al de 
va gas para os tra ba lha do res afros-des cen-
den tes nos cur sos de tre i na men to, atu a li za-
ção e aper fe i ço a men to ofe re ci dos no ano de 
apre sen ta ção da pro pos ta.“ (NR)

Art.12. § 2º do art.32, o art.36 e o § 2º do art. 45
da Lei nº 8.666, de 21 de ju nho de 1993, pas sam a vi -
go rar com a se guin te re da ção:

”Art.  ...................................................
§ 2º O cer ti fi ca do de re gis tro ca das tral

a que se re fe re o § 1º do art. 36 subs ti tui os
do cu men tos enu me ra dos nos arts. 28 e 29,
ex clu si ve aque les de que tra tam os in ci sos
III e IV do art. 29, obri ga da a par te a de cla-
rar, sob as pe na li da des ca bí ve is a su per ve-
niên cia de fato im pe di ti vo da ha bi li ta ção, e a 
apre sen tar o res tan te da do cu men ta ção pre -
vis ta nos arts. 30, 30-A e 31 des ta lei.

...................................................” (NR)
”Art. 36. Os ins cri tos se rão clas si fi ca-

dos por ca te go ri as, ten do-se em vis ta a es -

pe ci a li za ção, sub di vi di das em gru pos, se-
gun do a qua li fi ca ção téc ni ca e eco nô mi ca
ava li a da pe los ele men tos cons tan tes da do -
cu men ta ção re la ci o na da nos arts. 30, 30-A

e 31 des ta lei.“ (NR)
”Art. 45. ..............................................
............................................................
§ 2º No caso de em pa te en tre duas ou

mais pro pos tas, e após obe de cer ao dis pos-
to no § 2º do art. 3º des ta lei, a clas si fi ca ção
dará pre ce dên cia ao li ci tan te que apre sen tar
pla no de in clu são fun ci o nal de afro des cen-
den tes em fase mais adi an ta da do cro no gra-
ma; per sis tin do o em pa te, ela será fe i ta,
obri ga to ri a men te, por sor te io, em ato pú bli-
co, para o qual to dos os li ci tan tes se rão con -
vo ca dos, ve da do qual quer ou tro pro ces so.

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

Art. 13. As me di das ins ti tu í das nes ta lei não
ex clu em ou tras em prol da po pu la ção bra si le i ra afro -
des cen den tes que te nham sido ou ve nham a ser
ado ta das no âm bi to da União, dos Esta dos, do Dis-
tri to Fe de ral e dos Mu ni cí pi os.

Art. 14. 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. 15. Esta lei en tra em vi gor cen to e oi ten ta
dias após sua pu bli ca ção.

Sala da Co mis são, 17 de abril de 2002. – Ber-
nar do Ca bral, Pre si den te – Se bas tião Ro cha, Re la-
tor – Jef fer son Pé res – Ca sil do Mal da ner – Ma ria do
Car mo Alves – Wal deck Orne las – Ro ber to Fre i re –
Lú cio Alcân ta ra – Ger son Ca ma ta – Ro ber to Re-
quião – Be ní cio Sam pa io – Amir Lan do – Ro meu
Tuma – Osmar Dias – Anto nio Car los Jú ni or –
José Fo ga ça (sem voto). 

(Pro ce de-se à vo ta ção.)
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TEXTO FINAL

DO PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 650, DE 1999

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

“Insti tui ações afir ma ti vas em prol da
po pu la ção bra si le i ra afro-des cen den te”.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Esta Lei ins ti tui ações afir ma ti vas em prol

da po pu la ção bra si le i ra afro-des cen den te a fim de im -
ple men tar a jus ti ça so ci al pre co ni za da pela Cons ti tu i-
ção.

Pa rá gra fo úni co. Para efe i tos des ta Lei, con si de-
ra-se afro- des cen den te, todo bra si le i ro que as sim se
de cla re, res sal va das ou tras exi gên ci as es ta be le ci das
em re gu la men to.

Art. 2º 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
afro-bra si le i ra e sen si bi li zem a po pu la ção do País
para vi ven ci ar a efe ti va igual da de ra ci al.

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 li vrá-los de toda e
qual quer re fe rên cia mol da da pelo pre con ce i to de
raça, cor ou et nia.

Art. 3º 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 afro-des cen den tes a car gos ele ti vos, com a fi -
na li da de de atin gir um grau de re pre sen ta ti vi da de
con sen tâ neo com a re a li da de ét ni ca da po pu la ção a
ser re pre sen ta da.

Art. 4º Será des ti na da a cota mí ni ma de vin te
por cen to para os can di da tos afro-des cen den tes que
apre sen tem a qua li fi ca ção exi gi da:

I – no pre en chi men to de car gos e em pre gos pú -
bli cos 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).

§ 1º O aces so dos can di da tos aos be ne fí ci os
pre vis tos no ca put obe de ce rá a cri té ri os es ta be le ci-
dos em re gu la men to ob ser va do o pres su pos to do
pro ce di men to úni co de ins cri ção e se le ção.

§ 2º Até que o Po der Exe cu ti vo re gu la men te
esta lei, para par ti ci par da cota, o can di da to de ve rá
de cla rar-se, ain da, de cor pre ta ou par da.

§ 3º Os ór gãos pú bli cos e as ins ti tu i ções de en -
si no le va rão em con ta a cons ti tu i ção ét ni ca da po pu-
la ção abran gi da pela cir cuns cri ção de seus res pec ti-
vos en tes fe de ra ti vos ao fi xar o per cen tu al apli cá vel
ao caso con cre to.

Art. 5º Na hi pó te se do não-pre en chi men to da
cota pre vis ta no art. 4º, as va gas as sim re ma nes cen-
tes no pro ces so se le ti vo se rão re ver ti das para o apro -
ve i ta men to dos de ma is can di da tos de vi da men te qua -
li fi ca dos.

Art. 6º A cota a que se re fe re o art. 4º será em -
pre ga da du ran te cin qüen ta anos, con ta dos a par tir do 
pri me i ro dia de vi gên cia des ta Lei.

Art. 7º 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 be ne fi ci a dos que apre sen tem fra co de sem-
pe nho, de for ma a ga ran tir a má xi ma pa ri da de en tre
os seus per cen tu a is de in gres so nos cur sos e os de
di plo ma ção.

Art. 8º Os ser vi ços de re gis tro ci vil pro ce de rão,
gra tu i ta men te e a pe di do, ao lan ça men to e à al te ra-
ção da cor e das ca rac te rís ti cas ét ni co-cul tu ra is no
as sen to de nas ci men to do in te res sa do, obe de cen do
re cor te ra ci al pa dro ni za do em re gu la men to.

§ 1º A obri ga ção im pos ta no ca put tam bém se
es ten de aos ins ti tu tos de iden ti fi ca ção ci vil no to can te
aos do cu men tos pes so a is.

§ 2º O in te res sa do po de rá efe tu ar o pe di do de
lan ça men to ou de al te ra ção da cor e das ca rac te rís ti-
cas ét ni co-cul tu ra is a qual quer tem po, de ven do ser
re pre sen ta do ou as sis ti do pela mãe, pelo pai ou por
res pon sá vel caso ain da não te nha atin gi do a ma i o ri-
da de ci vil.

§ 3º As al te ra ções de que tra tam o ca put des te
ar ti go se rão aver ba das e pos te ri or men te pu bli ca das,
gra tu i ta men te, pela im pren sa ofi ci al.

Art. 9º Os le van ta men tos cen si tá ri os e as pes -
qui sas es ta tís ti cas fe i tos por ór gãos da ad mi nis tra ção
pú bli ca di re ta, in di re ta e fun da ci o nal da União, dos
Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e dos Mu ni cí pi os efe tu a-
rão o re gis tro da cor dos en tre vis ta dos con for me pa -
dro ni za ção a ser ins ti tu í da em re gu la men to.

Pa rá gra fo úni co. A obri ga ção de in tro du zir o re -
cor te ra ci al nas es ta tís ti cas es ten de-se tam bém às
en ti da des pri va das.

Art. 10. Dê-se ao art. 54 da Lei nº  6.015, de 31
de de zem bro de 1973, a se guin te re da ção:
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”Art. 54. O as sen to de nas ci men to de-
ve rá con ter.

.............................................................
2º) o sexo, a cor e as ca rac te rís ti cas

ét ni co-cul tu ra is do re gis tran do, obe de ci do o
re cor te ra ci al pa dro ni za do em re gu la men to;

....................................................”(NR)
Art. 11. Acres cen tem-se à Lei nº 8.666, de 21 de

ju nho de 1993, o in ci so V ao art. 27 e o art. 30-A:
”Art. 27. Para ha bi li ta ção nas li ci ta ções

exi gir-se-á dos in te res sa dos, ex clu si va men-
te, do cu men ta ção re la ti va a:

............................................................
V – qua li fi ca ção so ci al.“ (NR)
”Art. 30-A. A do cu men ta ção re la ti va à

qua li fi ca ção so ci al li mi tar-se-á a:
I – pla no de in clu são fun ci o nal de tra-

ba lha do res afro-des cen den tes, com o es ta-
be le ci men to de me tas e cro no gra ma re la ti-
vos ao in gres so nas di ver sas car re i ras e ao
aces so a pos tos hi e rár qui cos cre den ci a dos;

II – cer ti fi ca do, emi ti do pelo ór gão pú-
bli co com pe ten te, de cum pri men to das me-
tas e do cro no gra ma fi xa dos no pla no re fe ri-
do no in ci so an te ri or;

III – pro va de re ser va de per cen tu al de 
va gas para os tra ba lha do res afro des cen-
den tes nos cur sos de tre i na men to, atu a li za-
ção e aper fe i ço a men to ofe re ci dos no ano de 
apre sen ta ção da pro pos ta.”(NR)

Art. 12. O § 2º do art. 32, o art. 36 e o § 2º do
art. 45 da Lei nº 8.666, de 21 de ju nho de 1993, pas -
sam a vi go rar com a se guin te re da ção:

”Art. 32. ..............................................
§ 2º O cer ti fi ca do de re gis tro ca das tral

a que se re fe re o § 1º do art. 36 subs ti tui os
do cu men tos enu me ra dos nos arts. 28 e 29,
ex clu si ve aque les de que tra tam os in ci sos
III e IV do art. 29, obri ga da a par te a de cla-
rar, sob as pe na li da des ca bí ve is a su per ve-
niên cia de fato im pe di ti vo da ha bi li ta ção, e a 
apre sen tar o res tan te da do cu men ta ção pre -
vis ta nos arts. 30, 30-A e 31 des ta lei.

.....................................................”(NR)
”Art. 36. Os ins cri tos se rão clas si fi ca-

dos por ca te go ri as, ten do-se em vis ta a es -
pe ci a li za ção, sub di vi di das em gru pos, se-
gun do a qua li fi ca ção téc ni ca e eco nô mi ca
ava li a da pe los ele men tos cons tan tes da do -

cu men ta ção re la ci o na da nos arts. 30, 30-A
e 31 des ta lei.”(NR)

”Art. 45. ...............................................
............................................................
§ 2º No caso de em pa te en tre duas ou

mais pro pos tas, e após obe de cer ao dis pos-
to no § 2º do art. 3º des ta lei, a clas si fi ca ção
dará pre ce dên cia ao li ci tan te que apre sen tar
pla no de in clu são fun ci o nal de afro-des cen-
den tes em fase mais adi an ta da do cro no gra-
ma; per sis tin do o em pa te, ela será fe i ta,
obri ga to ri a men te, por sor te io, em ato pú bli-
co, para o qual to dos os li ci tan tes se rão con -
vo ca dos, ve da do qual quer ou tro pro ces so.

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

Art. 13. As me di das ins ti tu í das nes ta Lei não
ex clu em ou tras em prol da po pu la ção bra si le i ra
afro-des cen den tes que te nham sido ou ve nham a
ser ado ta das no âm bi to da União, dos Esta dos, do
Dis tri to Fe de ral e dos Mu ni cí pi os.

Art. 14. 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. 15. Esta Lei en tra em vi gor cen to e oi ten ta
dias após sua pu bli ca ção.

Sala da Co mis são, 8 de maio de 2002. – Ber-
nar do Ca bral, Pre si den te.

Ofí cio nº 32/02–Pre si dên cia/CCJ

Bra sí lia, 17 de abril de 2002

Se nhor Pre si den te,
Co mu ni co a Vos sa Exce lên cia que, em Re u nião

Ordi ná ria re a li za da nes ta data, esta Co mis são apro-
vou o Subs ti tu ti vo ao Pro je to de Lei do Se na do nº 650, 
de 1999, de au to ria do Se na dor José Sar ney, que
”ins ti tui quo tas de ação afir ma ti va para a po pu la ção
ne gra no aces so aos car gos e em pre gos pú bli cos, à
edu ca ção 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 –
(FIES)”.

A ma té ria será in clu í da na pa u ta da pró xi ma re -
u nião, para apre ci a ção em tur no su ple men tar, nos
ter mos do dis pos to no art. 282, com bi na do com o art.
92, do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral.

Apro ve i to a opor tu ni da de para re no var pro tes-
tos de es ti ma e con si de ra ção:

Cor di al men te, – Se na dor Ber nar do Ca bral,
Pre si den te da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e
Ci da da nia.
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Ofí cio nº 41/02 – Pre si dên cia/CCJ

Bra sí lia, 8 de maio de 2002

Se nhor Pre si den te,
Em cum pri men to ao dis pos to no ar ti go 91, § 2º,

com bi na do com o art. 284, do Re gi men to Inter no des -
ta Casa, co mu ni co a Vos sa Exce lên cia que, em Re u-
nião Ordi ná ria re a li za da nes ta data, esta Co mis são,
em tur no su ple men tar, ado ta de fi ni ti va men te o Subs -
ti tu ti vo ao Pro je to de Lei do Se na do nº 650, de 1999,
de au to ria do Se na dor José Sar ney, que ”Insti tui
ações afir ma ti vas em prol da po pu la ção bra si le i ra
afro-des cen den te ”.

Apro ve i to a opor tu ni da de para re no var pro tes-
tos de es ti ma e con si de ra ção.

Cor di al men te, – Ber nar do Ca bral, Pre si den te
da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia.

(DOCUMENTOS ANEXADOS PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA, NOS
TERMOS DO ART. 250, PARÁGRAFO
ÚNICO, DO REGIMENTO INTERNO.)

Re la tor: Se na dor Se bas tião Ro cha

I – Re la tó rio

Vem a esta Co mis são, para aná li se e de li be ra-
ção em ca rá ter ter mi na ti vo, con for me o art. 101, in ci-
sos I e II do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, o
Pro je to de Lei nº 650, de 1999, de au to ria do Se na dor
José Sar ney, que de ter mi na a ins ti tu i ção de quo ta mí -
ni ma de 20% (vin te por cen to) para a po pu la ção ne -
gra, no pre en chi men to de va gas para car gos e em-
pre gos pú bli cos, nos cur sos de gra du a ção su pe ri or e
nos con tra tos do Fun do de Fi nan ci a men to ao Estu-
dan te de Ensi no Su pe ri or (art. 1º).

O pa rá gra fo úni co do art. 1º de ter mi na que no
ato de ins cri ção o can di da to de ve rá de cla rar en qua-
drar-se nas re gras con sig na das na lei. O art. 2º es ta-
be le ce a cláu su la de vi gên cia e de ter mi na que a re gu-
la men ta ção da lei far-se -á no pra zo de 90 dias.

O au tor jus ti fi ca sua pro po si ção re cor dan do que
”o des fa vo re ci men to da po pu la ção ne gra cons ti tui um
dos com po nen tes mais cla ros do qua dro de in jus ti ça
so ci al do Bra sil. De acor do com o Re la tó rio so bre o
De sen vol vi men to Hu ma no no Bra sil, de 1996, do Pro -
gra ma das Na ções Uni das para o De sen vol vi men to
(PNUD) e do Insti tu to de Pes qui sa Eco nô mi ca Apli ca-
da (IPEA), o sa lá rio mé dio dos ho mens ne gros cor -
res pon dia, em 1990, a ape nas 63% da re mu ne ra ção
dos ho mens bran cos. Já as mu lhe res ne gras re ce bi-
am, tam bém em 1990, ape nas 68% da ren da das
bran cas, so fren do, as sim, de du pla dis cri mi na ção,
uma vez que as mu lhe res ga nha ram, em mé dia, 63%
dos sa lá ri os mas cu li nos. Não há evi dên ci as de que,

des de en tão, esse qua dro te nha sido al te ra do de for -
ma sig ni fi ca ti va“.

E aduz o au tor da pro po si ção: ”Ain da se gun do a
pes qui sa PNUD/IPEA, no pla no edu ca ci o nal, os ne-
gros tam bém se en con tram em po si ção des fa vo rá vel.
Enfren tam ma i o res di fi cul da des de aces so à es co la e
de per ma nên cia nela. Seus ín di ces de anal fa be tis mo,
atra so es co lar e re pro va ção são su pe ri o res em re la-
ção à po pu la ção clas si fi ca da como bran ca. Des sa for-
ma, en quan to a pro ba bi li da de de os bran cos en tra-
rem no en si no su pe ri or, dado que co me ça ram a cur -
sar en si no mé dio, era de 43%, para os ne gros de ape -
nas 18%. Já para os ‘par dos’ – clas si fi ca ção do Insti -
tu to Bra si le i ro de Ge o gra fia e Esta tís ti ca –, a mes ma
pro ba bi li da de foi de 23%.“

Con si de ra o Se na dor José Sar ney que ”a ques -
tão da raça ne gra no Bra sil deve ser en ca ra da com
ob je ti vi da de e não fi car so men te no as pec to ét ni co. O
gra ve pro ble ma é o atra so so ci al, a pro mo ção hu ma-
na que fi cou es tag na da, dan do aos ne gros uma po si-
ção de mar gi na li da de den tro de nos sa so ci e da de. E
hora de ado tar mos dis cri mi na ções po si ti vas, como as 
pre co ni za das no pre sen te pro je to. Este de ba te deve
fi gu rar, a par tir de ago ra, na agen da so ci al bra si le i ra.
A con de na ção do ra cis mo deve ser acres ci da de me -
di das con cre tas de pro mo ção da raça ne gra que deve
par ti ci par da li de ran ça do País“.

Re cor da ain da o au tor da pro po si ção que o Bra -
sil é o se gun do país ne gro do mun do e, to da via, os
ne gros têm so men te uma par ce la mí ni ma de de ci-
são“, e que ”Sem aces so à edu ca ção os ne gros es tão
con de na dos à se gre ga ção. O pre sen te pro je to de se ja
que brar a inér cia exis ten te”.

II – Aná li se

Tra ta-se de pro po si ção le gis la ti va que visa es ta-
be le cer, no or de na men to ju rí di co bra si le i ro, me di an te
a apli ca ção de co tas mí ni mas no aces so a car gos e
em pre gos pú bli cos, edu ca ção su pe ri or e con tra tos de 
fi nan ci a men to ao es tu dan te do en si no su pe ri or, ação
afir ma ti va para po pu la ção ne gra, com pre en di da
como ins tru men to para a re pa ra ção dos agra vos de
que é his to ri ca men te ví ti ma, no Bra sil, a raça ne gra.

O ins ti tu to da ação afir ma ti va, ou dis cri mi na ção
po si ti va, pra ti ca do há dé ca das em ou tros pa í ses, não
é es tra nho à or dem ju rí di co-cons ti tu ci o nal bra si le i ra.
Qu an do a Cons ti tu i ção man da re ser var de ter mi na do
per cen tu al dos car gos pú bli cos, nos con cur so res pec-
ti vos, a pes so as por ta do ras de de fi ciên cia, es ta be le-
ce uma ação afir ma ti va.

Do mes mo modo, a Lei Ele i to ral apli ca o mes mo
ins ti tu to quan do de ter mi na que um mí ni mo de 30% de 
can di da tu ras às ele i ções pro por ci o na is se rão de sexo 
dis tin tos, de for ma a que, na pre sen te con jun tu ra, às
mu lhe res é re ser va do o men ci o na do per cen tu al.
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No di re i to com pa ra do, a ex pe riên cia é ain da
mais rica, es pe ci al men te nos Esta dos Uni dos. Nes se
País, a par tir da luta pela afir ma ção dos di re i tos ci vis,
che gou-se a pra ti car, e, de al gu ma for ma, ain da se
pra ti ca, di ver sas mo da li da des de ação afir ma ti va,
des ta can do-se a ofer ta, para ne gros e la ti nos, de de -
ter mi na do per cen tu al de va gas, quan do da se le ção
para in gres so no en si no su pe ri or. Na Eu ro pa oci den-
tal, ações afir ma ti vas têm sido pla ne ja das como ins -
tru men to para a pro mo ção so ci al de mi no ri as na ci o-
na is cons ti tu í das, qua se sem pre, por imi gran tes.

A de le ga ção ofi ci al, que re pre sen ta o Bra sil na
Con fe rên cia das Na ções Uni das con tra o Ra cis mo,
que ora se re a li za na ci da de de Dur ban, na Áfri ca do
Sul, leva a essa Con fe rên cia pro pos ta da ins ti tu i ção
de ações afir ma ti vas que pos si bi li tem a pro mo ção so -
ci al da raça ne gra e dá ou tros seg men tos ét ni cos his -
to ri ca men te dis cri mi na dos. Pa re ce-nos, quan do me-
nos, cu ri o so que o Bra sil su gi ra ao mun do de ter mi na-
do ins tru men to de pro mo ção so ci al e não o apli que.

O fun da men to ju rí di co-fi lo só fi co da ação afir ma ti-
va re mon ta a Aris tó te les, em quem o nos so Rui Bar bo-
sa foi bus car ins pi ra ção para de fi nir a iso no mia como
sen do tra tar igual men te os igua is e de si gual men te os
de si gua is à me di da em que se de si gua lam. Para que
seja per ti nen te a apli ca ção da dis cri mi na ção po si ti va,
é ne ces sá rio que se iden ti fi que, em dada so ci e da de,
um de ter mi na do gru po so ci al, ét ni co ou um gê ne ro
que, ten do sido his to ri ca men te ví ti ma de pe sa dos
agra vos – tal como foi, en tre nós, a es cra vi dão – de-
pen de da exis tên cia de ações es pe ci a is, pro mo vi das
pelo Esta do, que pos si bi li tem apres sar o pa ga men to
da dí vi da his tó ri ca que com ele tem a so ci e da de.

Esse nos pa re ce ser, in du bi ta vel men te, o caso
da raça ne gra na so ci e da de bra si le i ra. Por tal ra zão,
ob ser va mos, com sa tis fa ção, opor tu ni da de e con ve-
niên cia no pro je to de lei sob exa me.

III – Voto

Com pe te a esta Co mis são, nos ter mos re gi men-
ta is, opi nar so bre a cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de
e, no caso, tam bém so bre o mé ri to da pro pos ta.

Acre di ta mos que, no pla no ju rí di co-cons ti tu ci o-
nal, em que pe sem al gu mas ob je ções que ad vêm, a
nos so ju í zo, de vi sões for ma lis tas quan to ao ins ti tu to
da iso no mia, nada há a obs tar o exa me da pro po si ção
pelo Con gres so Na ci o nal.

O pro je to ex pres sa, ade ma is, com sen so de
opor tu ni da de, uma pre o cu pa ção que deve ser de
toda a so ci e da de bra si le i ra, que tem na de si gual da de
so ci al o ma i or de to dos os em pe ci lhos a que aqui se
cons trua uma so ci e da de de mo crá ti ca. A de si gual da-
de ra ci al é, sem qual quer dú vi da, uma face agres si va
da de si gual da de so ci al en tre nós.

Qu an to à par te fi nal do art. 2º, que de ter mi na o
pra zo de 90 dias para que o pro je to seja re gu la men ta-
do, su ge ri mos que men ci o na do dis po si ti vo tra te, ex-
clu si va men te, da cláu su la de vi gên cia. A re gu la men-
ta ção, como é sa bi do, é com pe tên cia do Po der Exe -
cu ti vo, des ca ben do ao Con gres so Na ci o nal, em face
do prin cí pio da se pa ra ção dos po de res, as si na lar pra -
zos para que ou tro Po der cum pra sua com pe tên cia
cons ti tu ci o nal.

So mos, des se modo, pela apro va ção por esta
Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, do
Pro je to de Lei do Se na do nº 650, de 1999, com a ado -
ção da se guin te emen da de re la tor:

EMENDA Nº 1–CCJ

Exclua-se, da par te fi nal do art. 2º, a ex pres são,
”e será re gu la men ta da no pra zo de 90 dias.“

Sala da Co mis são, – Ber nar do Ca bral, Pre si-
den te – Se bas tião Ro cha, Re la tor.
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FRAGMENTOS DAS NOTAS TAQUÍGRAFAS
DA AUDIÊNCIA REALIZADA PELA CCJ, NO DIA 3
DE OUTUBRO DE 2001, PARA INSTITUIR O
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 650, DE 1999.

O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) – Ha ven do
nú me ro re gi men tal, de cla ro aber ta a 31ª Re u nião
Ordi ná ria da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e
Ci da da nia da 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 da Ata da re u nião an te ri or.

Os Srs. Se na do res que a apro vam que ri am per -
ma ne cer como se en con tram. (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 ir o Pro je to de Lei do Se na do nº 650, de 1999, que
ins ti tui co tas de ação afir ma ti va para a po pu la ção ne -
gra no aces so aos car gos e em pre gos pú bli cos, à
edu ca ção su pe ri or e aos con tra tos de Fun do de Fi-
nan ci a men to ao Estu dan te do Ensi no Su pe ri or – Fies. 
Au to ria do Se na dor José Sar ney; Re la tor, Se na dor
Se bas tião Ro cha.

Au diên cia pú bli ca so li ci ta da por meio do Re que-
ri men to nº 8, CCJ, de 2001, de ini ci a ti va dos Se na do-
res Fran ce li no Pe re i ra e Jef fer son Pe res, adi ta do pe -
los Se na do res Se bas tião Ro cha e Edu ar do Su plicy.

Qu e ro co mu ni car que es tou pre si din do a re u-
nião de hoje por es tar au sen te do País o Se na dor Ber-
nar do Ca bral, que está par ti ci pan do de um en con tro
in ter na ci o nal em Ge ne bra, so bre um as sun to a que o
S. Exª tem se de di ca do nes ta Casa: as águas. S. Exª
me pe diu que con vo cas se esta re u nião e que a pre si-
dis se em seu lu gar, o que faço com mu i ta hon ra.

Tam bém gos ta ria de co mu ni car aos mem bros
da Co mis são que o Mi nis tro de Esta do da Jus ti ça,
José Gre go ri, o Se cre tá rio de Esta do dos Di re i tos Hu -
ma nos, Gil ber to Verg ne Sa bóia, o re pre sen tan te da
Unes co no Bra sil, Jor ge Wert the in, e o Pre si den te da
Fun da ção Athos Bul cão, Jo a quim Vaz de Mes qui ta,
têm a hon ra de con vi dar to dos os par ti ci pan tes des ta
Co mis são para par ti ci par do co que tel de lan ça men to
do Ma nu al de Di re i tos Hu ma nos no Co ti di a no, a re a li-
zar-se no dia 3 de ou tu bro de 2001, hoje, às 18 ho ras,
no Sa lão Ne gro do edi fí cio-sede do Mi nis té rio da Jus -
ti ça. Por tan to. É um con vi te do Mi nis tro José Gre go ri a 
to dos os mem bros da Co mis são de Cons ti tu i ção e
Jus ti ça.

Va mos dar iní cio a nos sa au diên cia pú bli ca con -
vi dan do aque les que es tão pre sen tes e que fo ram re -
la ci o na dos no re que ri men to que en se jou esta re u-
nião. Con vi da ria para to mar as sen to à mesa os Srs.
Ro ber to Bor ges Mar tins, Pre si den te da Fun da ção
Insti tu to de Pes qui sa Eco nô mi ca Apli ca da, Ipea, Car -
los Alves Mou ra, Pre si den te da Fun da ção Cul tu ral
Pal ma res, que ain da não che gou, mas con fir mou a
pre sen ça, o re pre sen tan te do Mi nis tro Pa u lo Re na to
Sou za, Dr. Au ré lio Ha us child, e a Mãe Síl via de Oxa lá,
do Insti tu to Axé Ilê Obá, de São Pa u lo.

Gos ta ria de co mu ni car que jus ti fi ca ram a au-
sên cia os se guin tes con vi da dos: Drª. Ive te Alves do
Sa cra men to, Re i to ra da Uni ver si da de do Esta do da
Ba hia, por ter as su mi do com pro mis sos com a co mu-
ni da de aca dê mi ca das uni da des da Uni ver si da de da
Ba hia lo ca li za das em Se nhor do Bon fim, Ju a ze i ro e
Ja co bi na, a Pro fes so ra Ne u ma Agui ar, do De par ta-
men to de So ci o lo gia e Antro po lo gia da Fa cul da de de
Fi lo so fia e Ciên ci as Hu ma nas da Uni ver si da de Fe de-
ral de Mi nas Ge ra is, que está par ti ci pan do de um con -
gres so in ter na ci o nal em Oslo, No ru e ga, de onde re -
tor na rá no pró xi mo dia 8 de ou tu bro, se gun da-fe i ra, o
Pro fes sor Cris to vam Bu ar que, Pre si den te da Mis são
Cri an ça, Pro fes sor da Uni ver si da de de Bra sí lia, que
está par ti ci pan do do 6º Con gres so Bra si le i ro de Di re i-
to Edu ca ci o nal, que se re a li za no mes mo dia e ho rá rio
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des ta au diên cia pú bli ca, o Mi nis tro Pa u lo Re na to, re -
pre sen ta do pelo Dr. Au ré lio Ha us child, Di re tor do Fun -
do de Fi nan ci a men to ao Estu dan te do Ensi no Su pe ri-
or, em vir tu de de com pro mis sos as su mi dos an te ri or-
men te. O Sr. Mil ton Gon çal ves, ator da Rede Glo bo
de Te le vi são, tam bém por com pro mis sos as su mi dos
an te ri or men te.

Qu e ro co mu ni car que a Srª Dul ce Ma ria Pe re i ra,
Se cre tá ria Exe cu ti va da Co mu ni da de dos Pa í ses de
Lín gua Por tu gue sa, che gou há dez mi nu tos no ae ro-
por to de Bra sí lia, vin da de Lis boa, para par ti ci par
des ta au diên cia pú bli ca. Den tro de apro xi ma da men te
qua ren ta mi nu tos ela es ta rá co nos co.

Como te mos a pre sen ça de três con vi da dos, va -
mos ini ci ar pelo de po i men to de les, para de po is ou vir-
mos os Srs. Se na do res. É evi den te que, che gan do
aqui a Srª Dul ce Ma ria Pe re i ra, ela tam bém fa la rá no
tem po que va mos es ta be le cer.

Con sul to o re la tor se 15 quin ze mi nu tos para
cada con vi da do es ta ria bem. Con sul to tam bém os
con vi da dos, por que de po is eles te rão opor tu ni da de
du ran te o de ba te de fa la rem mais.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA – De acor do, Sr.
Pre si den te. Com sua ces são, V. Exª men ci o nou o Dr.
Car los Mou ra, que con fir mou pre sen ça, em bo ra não
es te ja ain da na sala da Co mis são.

O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) – Esta mos
aguar dan do a pre sen ça dele aqui. Ele não che gou
mas con fir mou pre sen ça.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA – Pen so que quin -
ze mi nu tos, ini ci al men te. Se os pa les tran tes ne ces si-
ta rem de mais tem po, so li ci ta rão à Pre si dên cia, com
cer te za.

O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) – Então, fica
es ta be le ci do o tem po de quin ze mi nu tos. Va mos co -
me çar ou vin do o Dr. Ro ber to Bor ges Mar tins, Pre si-
den te da Fun da ção Insti tu to de Pes qui sa Eco nô mi ca
Apli ca da, Ipea.

V. Sª tem a pa la vra, por quin ze mi nu tos.
O SR. ROBERTO BORGES MARTINS – Mu i to

obri ga do, Sr. Pre si den te.
Agra de ço o con vi te para este de po i men to, con -

vi te esse que atri buo à de di ca ção que o IPEA tem tido 
por esse tema das de si gual da des ra ci a is no Bra sil e a
co o pe ra ção in ten sa que o IPEA fez à pre pa ra ção e à
re a li za ção da re u nião da Áfri ca do Sul, de Dur ban, a
res pe i to da eli mi na ção de to das as for mas de ra cis-
mo, xe no fo bia e in to le rân cia.

O que vou re la tar aqui é o re sul ta do de al guns
tra ba lhos do IPEA que, no nos so en ten di men to,
apon tam cla ra men te no sen ti do de de fen der a ado ção

de po lí ti cas de ação afir ma ti va ou, de ma ne i ra ge ral,
po lí ti cas com pen sa tó ri as para pro mo ver a igual da de
de opor tu ni da des en tre as ra ças no Bra sil.

Faço uma bre ve re tros pec ti va do que con si de ro
ser o fun da men to éti co e his tó ri co des sa po si ção. To -
dos sa bem, mas sem pre é bom lem brar, que o Bra sil
pra ti cou a es cra vi dão e que no Bra sil os es cra vos
eram afri ca nos. O Bra sil foi a se gun da ma i or na ção
es cra vis ta da era mo der na, a era pos te ri or aos gran -
des des co bri men tos. Foi o úl ti mo país do mun do oci -
den tal a abo lir a es cra vi dão. Pra ti ca mos a es cra vi dão
até pou co mais de cem anos atrás. Qu an do to das as
na ções do mun do oci den tal já ha vi am abo li do a es-
cra vi dão, o Bra sil ain da per sis tia nes sa prá ti ca, ten do
sido o pe núl ti mo país do mun do oci den tal a abo lir o
trá fi co de es cra vos. Até o 1850, im por tá va mos gran -
des le vas de afri ca nos se qües tra dos de seus pa í ses.
O Bra sil foi, de lon ge, o ma i or im por ta dor de es cra vos
na his tó ria do mun do.

Dos cer ca de 10 a 12 mi lhões de afri ca nos que
fo ram se qües tra dos na Áfri ca e trans por ta dos atra vés
do Atlân ti co para se rem es cra vos nas Amé ri cas, o
Bra sil im por tou cer ca de 40%. Foi, de lon ge, o ma i or
im por ta dor, sen do que im por tou mais do que o do bro
do se gun do co lo ca do. Isso fez com que ti vés se mos já
há mu i to tem po e te nha mos hoje a se gun da ma i or po -
pu la ção de ori gem afri ca na do mun do. Só a po pu la-
ção da Ni gé ria su pe ra a po pu la ção afro des cen den te
bra si le i ra.

Essa é a ori gem das ex clu sões da de si gual da de
en tre bran cos e ne gros no Bra sil. Os ne gros se in cor-
po ra ram à so ci e da de bra si le i ra em for ma ção numa
po si ção de ex tre ma ex clu são. Não há for ma mais ra di-
cal de ex clu são do que a es cra vi dão, em que as pes -
so as não têm di re i to se quer à pro pri e da de do seu pró -
prio ser. Essa é a ori gem das ex clu sões. Mas o im por-
tan te a res sal tar é que a pas sa gem do tem po não eli -
mi nou es sas de si gual da des.

O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) – Des cul-
pe-me in ter rom pê-lo, mas eu gos ta ria de con vi dar o
Dr. Car los Mou ra, Pre si den te da Fun da ção Cul tu ral
Pal ma res, que aca ba de che gar, para to mar as sen to à 
mesa.

Pode pros se guir.
O SR. ROBERTO BORGES MARTINS –

Pode-se afir mar que esse pas sa do, ge ra dor des sas
de si gual da des ex tre mas, não pas sou, in fe liz men te.
As de si gual da des ra ci a is per ma ne cem mu i to gran des
no Bra sil hoje. Os es tu dos re cen tes do Ipea de mons-
tram pro fun das di fe ren ças em pra ti ca men te to dos os
in di ca do res so ci a is re le van tes, di fe ren ças en tre bran -
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cos e ne gros. Ape nas para men ci o nar al gu mas, em
ter mos de anal fa be tis mo da po pu la ção adul ta, es ses
nú me ros es tão pu bli ca dos em tra ba lhos do Ipea, es -
tão dis po ní ve is e po dem ser aces sa dos ou es tão à in -
te i ra dis po si ção de to das as pes so as in te res sa das.

Vol tan do aos nú me ros, em ter mos de anal fa be-
tis mo da po pu la ção adul ta en tre ne gros é cer ca de
duas ve zes e meia ma i or que o anal fa be tis mo en tre
bran cos. Em ter mos de anos de es tu do com ple ta dos,
te mos que, da po pu la ção ne gra, aque les que têm ne -
nhum, zero ano de es tu do, é duas ve zes e meia tam -
bém ma i or do que a per cen ta gem da po pu la ção bran -
ca com ne nhum ano de es tu do. E, no ou tro ex tre mo, a
per cen ta gem da po pu la ção que com ple tou quin ze
anos de es tu do ou mais, ou seja, a po pu la ção que en -
trou no sis te ma uni ver si tá rio e dele saiu com su ces so,
a pro por ção de bran cos é cin co ve zes ma i or do que a
pro por ção de ne gros. Ape nas 2% da po pu la ção ne gra
com ple tou quin ze anos de es tu do, en quan to cer ca de
9 a10% da po pu la ção bran ca con se gue essa mar ca.
A es co la ri da de mé dia de bran cos é 50% su pe ri or,
me di da em nú me ro de anos de es tu do, à da po pu la-
ção ne gra. Isso tem gran des im pli ca ções so bre o mer -
ca do de tra ba lho, por que este re co nhe ce essa es co-
la ri da de e re mu ne ra me lhor as pes so as que têm ma i-
or es co la ri da de. Então, em ter mos de mer ca do de tra -
ba lho, en con tra mos que a taxa de de sem pre go de ne -
gros é mu i to su pe ri or à taxa de de sem pre go de bran -
cos. Os ren di men to mé dio de um ne gro no mer ca do
de tra ba lho bra si le i ro é cer ca de 49%, me nos da me -
ta de do ren di men to mé dio de bran cos nes se mer ca do
de tra ba lho. Além dis so, não faz par te des ses es tu dos
do Ipea, é um fato co nhe ci do, e es ta re mos es tu dan do
isso nos pró xi mos me ses, mas há uma imen sa ex clu-
são ocu pa ci o nal. Sim ples men te exis tem am plas áre -
as do mer ca do de tra ba lho – no ta da men te as po si-
ções me lho res no mer ca do de tra ba lho –, mas, além
des sas po si ções me lho res, exis tem vá ri as áre as des -
se mer ca do que sim ples men te são fe cha das à po pu-
la ção ne gra, qual quer que seja a sua es co la ri da de.

Em ter mos da in ci dên cia de po bre za e de in di-
gên cia, de po bre za e de ex tre ma po bre za, a in ci dên-
cia da po bre za da po pu la ção ne gra é duas ve zes su -
pe ri or à da po pu la ção bran ca. Os ne gros são, pe los
úl ti mos da dos dis po ní ve is, en tre 45% e 50% da po pu-
la ção bra si le i ra é afro des cen den te. Nos da dos do
cen so do ano 2000 esse que si to ain da não está dis -
po ní vel, mas não será mu i to di fe ren te dis so, cer ca de
me ta de da po pu la ção bra si le i ra é afro des cen den te.
E, no en tan to, quan do ve ri fi ca mos a dis tri bu i ção da
po bre za e da ex tre ma po bre za, ve ri fi ca mos que essa
dis tri bu i ção não é pro por ci o nal à par ti ci pa ção de ne -

gros e bran cos na po pu la ção. A in ci dên cia da po bre za
en tre ne gros é duas ve zes ma i or do que a in ci dên cia
da po bre za en tre não ne gros, en tre bran cos, e a mes -
ma co i sa na ex tre ma po bre za. Um ou tro as pec to cru -
el, dos mais cru éis da po bre za é a in ci dên cia de tra -
ba lho in fan til. E en con tra mos tam bém que há uma
des pro por ção enor me na in ci dên cia de tra ba lho in-
fan til en tre ne gros e bran cos. Cri an ças ne gras es tão
mu i to mais sub me ti das a tra ba lho in fan til, in clu si ve a
for mas pe no sas de tra ba lho in fan til, do que cri an ças
bran cas. Os es tu dos do Ipea tam bém co brem uma
ava li a ção de con di ções ha bi ta ci o na is, e ve ri fi ca-se
no va men te que es sas con di ções das fa mí li as che fi a-
das por ne gros são mu i to in fe ri o res às das fa mí li as
che fi a das por bran cos.

Devo di zer que o Ipea tem um am plo pro gra ma
de pes qui sas que está em de sen vol vi men to – e con ti-
nu a rá nos pró xi mos me ses. Ain da não co bri mos al gu-
mas áre as, mas te mos con di ções de afir mar, atra vés
de es tu dos de ou tros pes qui sa do res, que a taxa de
mor ta li da de – in fan til e ge ral – en tre ne gros é mu i to
mais alta do que en tre bran cos.

Inci dên cia de vi o lên cia. Os ne gros são mu i to
mais ví ti mas de vi o lên cia, tan to so ci al quan to pú bli ca
– vi o lên cia po li ci al – do que bran cos. A in ci dên cia de
do en ças, de gra vi dez pre co ce... E po de ría mos des fi-
lar de ze nas de ou tros in di ca do res que con tam uma
mes ma e mo nó to na his tó ria. As de si gual da des so ci a-
is en tre bran cos e ne gros exis tem e são mu i to gran -
des no Bra sil.

Devo re gis trar que os es tu dos do Ipea não mos -
tram a exis tên cia de ra cis mo, en quan to ódio en tre as
ra ças – e na ver da de eles não são de se nha dos para
isso –, o que eles mos tram é a exis tên cia de pro fun-
das de si gual da des. E o que mais pre o cu pa – e que
acho que deve ser ob je to da aten ção des ta Co mis são
– é que os es tu dos mos tram com cla re za que a pas -
sa gem do tem po ou, dito de ou tra for ma, as po lí ti cas
so ci a is uni ver sa lis tas nas di ver sas áre as – da sa ú de,
da edu ca ção, do mer ca do de tra ba lho, etc. – ou ain da,
dito de ou tra for ma, a li vre ope ra ção das for ças de
mer ca do não está cor ri gin do es sas di fe ren ças. Há
uma cla re za mu i to gran de nos re sul ta dos.

Mes mo na que las áre as em que os in di ca do res
so ci a is do País têm me lho ra do ou que as po lí ti cas so -
ci a is es tão sen do bem su ce di das – em al gu mas áre as
ex tre ma men te bem su ce di das –, como por exem plo
na edu ca ção, em que a me lho ria é ge ral, me lho ra a
es co la ri da de de ne gros e de bran cos, não está ha-
ven do con ver gên cia. Mes mo na que las áre as, en tão,
em que há pro gres so, em que há avan ço, em que as
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po lí ti cas es tão sen do bem su ce di das, isso não está
acon te cen do.

De tec ta mos isso na área da edu ca ção, de tec ta-
mos isso na re du ção do tra ba lho in fan til. Há uma sen -
sí vel re du ção do tra ba lho in fan til, o pro gra ma em an -
da men to, o PETI (Pro gra ma de Erra di ca ção do Tra ba-
lho Infan til), está fun ci o nan do, mas a re du ção do tra -
ba lho in fan til de bran cos se pro ces sa mais ra pi da-
men te do que a do tra ba lho in fan til das cri an ças ne -
gras. Tam bém nas con di ções ha bi ta ci o na is. Estão
me lho ran do as con di ções ha bi ta ci o na is ge ra is da po -
pu la ção, mas as di fe ren ças con ti nu am man ti das.

Então, isso para nós é uma evi dên cia da ne ces-
si da de de ação afir ma ti va, ou seja, de po lí ti cas que
bus quem tra tar de si gua is de for ma de si gual para pro -
mo ver a igual da de. Essas po lí ti cas, cha me mos de
ação afir ma ti va ou de qual quer ou tro nome, têm essa
ca rac te rís ti ca: dar tra ta men to de si gual àque les que
tem con di ções de si gua is para pro mo ver a igual da de.
São as po lí ti cas que fo gem da fa lá cia li be ral do tra ta-
men to igual para de si gua is, de que to das as opor tu ni-
da des es tão aber tas para to dos, é só as pes so as se
agar ra rem a elas. Essas ava li a ções que fi ze mos nos
con ven ce ram – a mim e aos pes qui sa do res do Ipea –
da im por tân cia e da ne ces si da de de tra tar mos de si-
gual men te os de si gua is para pro mo ver a equa li za ção
das opor tu ni da des.

O gran de obs tá cu lo, no meu en ten di men to, à
ado ção des sas po lí ti cas no Bra sil tem sido a ne ga ção
da exis tên cia do pro ble ma ra ci al en tre nós. A ques tão
ra ci al se tor nou um ver da de i ro tabu na so ci e da de bra -
si le i ra. A afir ma ção mais co mum é a de que não te -
mos esse pro ble ma. Fre qüen te men te o Ipea tem sido
ques ti o na do por pes so as de den tro do Go ver no, de
fora do Go ver no, pela im pren sa e em di ver sas áre as,
so bre o por quê de o Ipea es tar se me ten do nis so, se
não te mos esse pro ble ma.

Então, eu di ria que esse tem sido o gran de obs -
tá cu lo ao de ba te: a as sun ção do pro ble ma. Não pos -
so me es ten der mu i to, tal vez no de ba te pos sa mos
ela bo rar essa ques tão.

No Bra sil ha via o mito da es cra vi dão bran da, da
es cra vi dão su a ve, da es cra vi dão cor di al. Di zia-se já
na épo ca da es cra vi dão – e pos te ri or men te his to ri a-
do res, so ció lo gos fa mo sos de sen vol ve ram essa idéia
– que o Bra sil te ria tido um sis te ma es cra vis ta mais
cor di al, mais bran do; que a es cra vi dão no Bra sil era
qua se como uma gran de fa mí lia; era uma fa mí lia pa -
tri ar cal, onde os es cra vos eram bem tra ta dos, en fim,
eram mem bros des sa gran de fa mí lia. Nós pas sa mos
dis so para o mito da de mo cra cia ra ci al. Tan to é men ti-
ra que o Bra sil te nha tido uma es cra vi dão su a ve, ou

cor di al, ou ami gá vel, como é men ti ra a his tó ria da de -
mo cra cia ra ci al no Bra sil. Há a ver são de que, ter mi-
na da a es cra vi dão, os ne gros ti ve ram a opor tu ni da de
de se in te grar nor mal men te à so ci e da de, com to das
as opor tu ni da des aber tas a eles. É ver da de que, no
Bra sil, não se de sen vol ve ram re la ções de ódio ra ci al.
As re la ções ra ci a is em nos so País têm sido – Deus
que i ra que con ti nu em sen do – ab so lu ta men te cor di a-
is e fre qüen te men te fra ter nas, mas não é ver da de
que isso te nha im pli ca do em igual da de. Ou tros pa í-
ses do mun do ti ve ram e têm mais ódio ra ci al do que
nós. Ou tros pa í ses do mun do ti ve ram e têm mais se -
gre ga ção do que nós, mas mes mo nes ses pa í ses é
cla ro que as de si gual da des não são tão gran des. Em
pa í ses como a Áfri ca do Sul ou como os Esta dos Uni -
dos, as re la ções ra ci a is sem pre fo ram mu i to mais ten -
sas do que no Bra sil, as pes so as são mais se pa ra das,
mais se gre ga das, po rém mais igua is. Nós vi ve mos
mais jun tos, bran cos e ne gros, te mos re la ções mais
cor di a is, mas so mos mais de si gua is do que nes ses
pa í ses.

No meu en ten di men to, este é o gran de pro ble-
ma a ser en fren ta do: a de ci são po lí ti ca, a de ci são de
su pe rar a ne ga ção da exis tên cia do pro ble ma ra ci al;
re co nhe cer que este pro ble ma exis te, de ba tê-lo e
pro por me di das de po lí ti ca para que es sas in jus ti ças
her da das do pas sa do, mas ain da mu i to pre sen tes
hoje, pos sam ser su pe ra das. Exis tem ou tros pro ble-
mas. Exis tem pro ble mas de de fi ni ção, exis tem pro ble-
mas de cri té rio, exis tem pro ble mas de de se nho de
po lí ti cas, mas es tes são pro ble mas ope ra ci o na is. São 
pro ble mas a se rem en fren ta dos e su pe ra dos. Aí é
pos sí vel co lher a ex pe riên cia in ter na ci o nal, de ba ter, é 
pos sí vel ape lar para a ca pa ci da de téc ni ca do Con-
gres so, dos ór gãos do Exe cu ti vo e da so ci e da de ci vil
para en fren tar es sas di fi cul da des. O gran de pro ble ma
a ser su pe ra do, para que se pos sa dar o pas so ini ci al,
é o da ne ga ção, da ine xis tên cia de um pro ble ma de
de si gual da de ra ci al en tre nós.

Eu gos ta ria de men ci o nar, ain da, um ou tro ar gu-
men to mu i to co mum con tra a ado ção de po lí ti ca de
ação afir ma ti va de qual quer na tu re za, seja quo ta, se -
jam ou tras for mas de po lí ti ca de ação afir ma ti va. É a
fa lá cia de que o pro ble ma não é de raça, mas de clas -
se. O ar gu men to de que o pro ble ma é que os ne gros
são po bres e se com ba ter mos a po bre za de uma ma -
ne i ra ge ral, nós es ta re mos eli mi nan do es sas di fe ren-
ças, é ape nas uma ver ten te, uma ver são da que le ar -
gu men to ge ral da ne ga ção do pro ble ma da ques tão
ra ci al en tre nós. Esse é um ar gu men to que eu cha ma-
ria edu ca do, po li ti ca men te cor re to, es pe ci al men te ao
gos to das es quer das para ne ga ção do pro ble ma ra ci-
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al: não exis te raça, exis te clas se e, por tan to, nós te-
mos ape nas que pro mo ver o en ri que ci men to ou as
opor tu ni da des da que les mais po bres e aí nós es ta re-
mos pro mo ven do as opor tu ni da des para os ne gros.

Bom, eu gos ta ria de lem brar tam bém que, ao fi -
nal do Sé cu lo IXX, o Bra sil foi ca paz de dis cu tir se ri a-
men te se de ve ria ou não dar in de ni za ção para os se -
nho res de es cra vos. Qu an do es tá va mos no pro ces so
da abo li ção dis cu tia-se se os se nho res de ve ri am re -
ce ber in de ni za ção, re ce ber com pen sa ção pela li ber-
ta ção dos es cra vos. Então eu acre di to que um País
que foi ca paz de dis cu tir se ri a men te isso, como se sé -
rio fos se esse as sun to, não pode de i xar de ser ca paz
de dis cu tir a in de ni za ção às ví ti mas. Inde ni za ção que, 
na nos sa opi nião, é ple na men te jus ti fi ca da na for ma
de po lí ti cas so ci a is com pen sa tó ri as, na for ma da pro -
mo ção de opor tu ni da des, da pro mo ção de po lí ti cas
que con du zam à igual da de. Fala-se que o pro ble ma é
in cons ti tu ci o nal. Tal vez nem de ves se to car nes se
tema numa Co mis são que é es pe ci a li za da nis so –
esta não é a mi nha se a ra –, mas ape nas gos ta ria de
lem brar que há po lí ti cas afir ma ti vas de ação, como o
es ta be le ci men to de quo tas para mu lhe res, para in dí-
ge nas. Já exis tem uni ver si da des bra si le i ras que têm
me ca nis mos es pe ci a is de ad mis são de es tu dan tes
in dí ge nas. Há po lí ti cas de ações afir ma ti vas, com
quo tas para por ta do res de de fi ciên cia fí si ca. Exis tem,
até de ma ne i ra in for mal, ou tras prá ti cas de sis te mas
de quo tas. As es co las mi li ta res ti nham, até re cen te-
men te – não sei se con ti nu am ten do –, en tra da pre fe-
ren ci al para fi lhos de mi li ta res. Se pes qui sar mos na
so ci e da de bra si le i ra, en con tra re mos de ze nas de me -
ca nis mos que, efe ti va men te, com base le gal ou não,
es ta be le cem quo tas e po lí ti cas pre fe ren ci a is para di -
fe ren tes seg men tos da po pu la ção. Não vejo por que
não se pos sa es ta be le cer isso para a po pu la ção ne -
gra.

Eu gos ta ria de co men tar tam bém que vejo nes -
se pro je to um gran de mé ri to: o fato de o seu alvo ser a
Edu ca ção. Sa be mos – e os es tu dos do Ipea, nes se
sen ti do, são ab so lu ta men te con clu si vos – que a Edu -
ca ção é o gran de me ca nis mo de trans mis são das de -
si gual da des, de per pe tu a ção das ex clu sões, mas
pode ser tam bém o gran de me ca nis mo de equa li za-
ção de opor tu ni da des, de pro mo ção da igual da de.
Des sa for ma, pa re ce-me ab so lu ta men te cor re to o
fato de o alvo des se pro je to ser a Edu ca ção.

Eu ain da gos ta ria de co men tar que acre di to que
é ab so lu ta men te fun da men tal – no caso de se ado ta-
rem po lí ti cas de quo tas ou ou tras po lí ti cas de ação
afir ma ti va, ou tras po lí ti cas com pen sa tó ri as – man ter
se pa ra das as po lí ti cas para di fe ren tes gru pos da po -

pu la ção. Re fi ro-me es pe ci fi ca men te à idéia de se es -
ta be le ce rem quo tas ou qual quer ou tro me ca nis mo
com pen sa tó rio, in dis tin ta men te, para in dí ge nas, ne-
gros e ou tros gru pos ca ren tes da po pu la ção. Con si-
de ro que esse é um equí vo co por vá ri as ra zões.

Em pri me i ro lu gar, eu ci ta ria um im por tan te ar -
gu men to de mo grá fi co. Qu an do fa la mos da po pu la ção
ne gra, da po pu la ção afro des cen den te bra si le i ra, que,
his to ri ca men te, tem sido ex clu í da, que car re ga o peso 
de ex clu sões su ces si vas e cu mu la ti vas e que, por tan-
to, de ve ria ser alvo de po lí ti cas com pen sa tó ri as, es ta-
mos fa lan do de me ta de da po pu la ção bra si le i ra, de
pelo me nos 80 mi lhões de pes so as. Qu an do fa la mos
das co mu ni da des in dí ge nas – que, evi den te men te,
não são me nos me re ce do ras de aten ção –, es ta mos
fa lan do de 0,2% da po pu la ção bra si le i ra.

Então, po lí ti cas que es ta be le cem, ge ne ri ca-
men te, quo tas para in dí ge nas e afro des cen den tes
es tão fa da das a ge rar dis tor ções e no vas in jus ti ças.
Além dis so, acre di to que é pre ci so que o Bra sil não di -
lua a ques tão. É pre ci so que, em al gum mo men to, o
País en fren te o pro ble ma, as su ma que o pro ble ma
exis te e o de ba ta com cla re za.

Re fi ro-me a pro pos tas que fre qüen te men te sur -
gem. Ao se pro po rem po lí ti cas vol ta das para a po pu-
la ção ne gra, co me çam-se, ime di a ta men te, a agre gar
ou tros gru pos. Va mos, en tão, fa zer as mes mas po lí ti-
cas para por ta do res de de fi ciên cia, para mu lhe res,
para in dí ge nas, para ho mos se xu a is, ge ran do uma di -
lu i ção e, na tu ral men te, mais um adi a men to, mais uma 
pro te la ção, para que o Bra sil não as su ma esse de ba-
te com cla re za, para que não se as su ma que es tão
sen do im plan ta das po lí ti cas de re cor te ra ci al.

É de vi tal im por tân cia – não sei se é pos sí vel
que isto seja in se ri do nes se pro je to de lei; não sou
afe i to às prá ti cas le gis la ti vas – que seja tor na da uma
obri ga to ri e da de, por par te de to dos os ór gãos pro du-
to res de es ta tís ti ca, a in tro du ção do re cor te ra ci al nas
es ta tís ti cas. Não é pos sí vel ava li ar a ques tão, fa zer di -
ag nós ti cos, de se nhar po lí ti cas e acom pa nhar e ava li ar
es sas po lí ti cas se não hou ver es ta tís ti cas ade qua das.
Nos cen sos, nas PNADs do IBGE, há esse re cor te.

Então, é pos sí vel se usar isso como ins tru men to
de aná li se, de de fi ni ção e de acom pa nha men to de
po lí ti cas. Mas vá ri as ou tras es ta tís ti cas pro du zi das
por ou tros ór gãos do Go ver no, como as que se re fe-
rem a mer ca do de tra ba lho e vá ri as ou tras ex tre ma-
men te re le van tes, in clu si ve al gu mas es ta tís ti cas edu -
ca ci o na is, não têm o re cor te ra ci al. Assim, pen so ser
de vi tal im por tân cia que te nha mos es ta tís ti cas que in -
di quem cla ra men te esse re cor te, o que de ve ria ser
tor na do uma obri ga to ri e da de.
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Ter mi no di zen do que ve nho a esta Co mis são
com mu i ta ale gria por con si de rar que esse pro je to e o
tra ba lho que está sen do fe i to aqui co lo cam o Bra sil di -
an te des sa ques tão e for çam o de ba te, fa zen do com
que as su ma mos o pro ble ma e co me ce mos a dis cu-
ti-lo se ri a men te.

Acre di to que o Bra sil teve, fe liz men te, uma po si-
ção de pro ta go nis ta na Con fe rên cia Mun di al con tra o
Ra cis mo, que se re a li zou em Dur ban. O pro ces so de
pre pa ra ção foi plu ral, aber to, par ti ci pa ti vo e o Bra sil
le vou do cu men tos, po si ções e teve uma atu a ção de
van guar da du ran te a con fe rên cia.

Pen so que esse mo men to deve con ti nu ar. Não
di ria que esse pro je to é opor tu no, por con si de rar que
ele está cem anos atra sa do, mas an tes tar de do que
nun ca.

Gos ta ria de fi na li zar di zen do que, além de to dos
os as pec tos éti cos e so ci a is, to dos fi ca ri am as som-
bra dos quan do exa mi na rem os gran des ga nhos, in-
clu si ve eco nô mi cos, que uma na ção tem – e o Bra sil
te ria – ao pro mo ver a igual da de en tre pes so as, en tre
re giões e ra ças. Essa im pli ca, além dos seus as pec-
tos éti cos e de jus ti ça, be ne fí ci os eco nô mi cos. O país
se tor na mais com pe ti ti vo, mais efi ci en te, e te ría mos,
en tre ou tros be ne fí ci os, ga nhos eco nô mi cos.

Por isso, não he si ta ria em ter mi nar este de po i-
men to di zen do que o pro je to tem mé ri to e deve ser
apro va do. De se jo que ele sig ni fi que ape nas um pri -
me i ro pas so. Sem dú vi da, ele não tra ta de to das as
ques tões, de to das as di men sões que pre ci sam ser
tra ta das do pon to de vis ta da pro mo ção da igual da de,
mas é um ex ce len te co me ço.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) – Obri ga do

ao Dr. Ro ber to Bor ges Mar tins.
O SR. JEFFERSON PERES – 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 a V. Exª.
O SR. JEFFERSON PERES – Sr. Pre si den te, se 

o tem po não for con tro la do, não sei a que ho ras va -
mos sair da qui.

V. Exª es ta be le ceu quin ze mi nu tos para cada
ora dor.

O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) – V. Exª tem
ra zão. Dei uma to le rân cia de cin co mi nu tos, que aca -
ba ram sen do uti li za dos. Mas, se hou ve um pro tes to
do Ple ná rio, da qui para a fren te res pe i ta rei o tem po ri -
go ro sa men te.

O SR. JEFFERSON PERES – O pro tes to é
meu.

O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) – Mas pen so
que foi acom pa nha do pelo Ple ná rio.

O SR. JEFFERSON PERES – Gos to que os ho -
rá ri os se jam cum pri dos.

V. Exª pode ser ri go ro so co mi go quan do eu for
fa lar.

O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) – Se rei.
Ape nas es ta va con si de ran do que o con vi da do não
ha via con clu í do sua ex pla na ção e sem pre da mos
uma to le rân cia. Mas, se há essa exi gên cia, vou cum -
prir ri go ro sa men te o tem po e in for mo que, quan do
com ple tar qua tor ze mi nu tos – para ser tão ri go ro so
as sim –, vou avi sar o nos so con vi da do.

Con ce do a pa la vra, por quin ze mi nu tos, ao re -
pre sen tan te do Mi nis tro da Edu ca ção, Dr. Au ré lio Ha -
us child.

Para ser ri go ro so com o tem po, in for mo que no
meu re ló gio fal tam dois mi nu tos para as onze ho ras.

O SR. AURÉLIO HAUSCHILD – Sr. Pre si den te,
Srs. Se na do res, de ma is com po nen tes da Mesa, se-
nho ras e se nho res, vou usar bem me nos que os quin -
ze mi nu tos con ce di dos...

O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) – Com pen-
sa, as sim, o tem po ex tra po la do pelo pri me i ro con vi da-
do.

O SR. AURÉLIO HAUSCHILD – Exa ta men te.
Em pri me i ro lu gar, por que mu i tos nú me ros que eu po -
de ria ci tar, es pe ci al men te aque les re fe ren tes à edu-
ca ção, já fo ram ci ta dos pelo Dr. Ro ber to, de for ma que 
não vou fazê-lo, pois não que ro ser re pe ti ti vo, prin ci-
pal men te pela ques tão do tem po. Em se gun do lu gar,
por que os nú me ros pro vam que a de si gual da de exis -
te e daí o mo ti vo pelo qual o Mi nis té rio da Edu ca ção, a 
prin cí pio, en ca ra com sim pa tia esse pro je to.

To da via, nos úl ti mos tem pos, prin ci pal men te de -
po is que o as sun to pas sou a ser dis cu ti do com mais
in ten si da de, nós, no Mi nis té rio da Edu ca ção, ten ta-
mos as su mir duas pos tu ras.

Em pri me i ro lu gar, ou vir a so ci e da de, por que
acre di to que, se os nú me ros já es tão su fi ci en te men te
ci ta dos e de cla ra dos, mos tran do essa de si gual da de,
por ou tro lado, te mos que ou vir a so ci e da de para que
o povo, afi nal, de ci da da opor tu ni da de, da con ve niên-
cia ou não, do pro je to. Nada me lhor para re pre sen tar
o povo do que o Con gres so Na ci o nal.

Então, acre di to que uma au diên cia pú bli ca
como essa, de um even to como esse, é de gran de im -
por tân cia para aque les que, ao fi nal, to ma rão a de ci são,
que são os Srs. Con gres sis tas. Com ra zão, es pe ra mos
que S. Exªs de ci dam da con ve niên cia do pro je to.
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Assim, te mos tido essa pre o cu pa ção de ou vir os 
seg men tos in te res sa dos, prin ci pal men te os Con gres-
sis tas, que re pre sen tam a so ci e da de, para que a nos -
sa po si ção es te ja em sin to nia com a da co mu ni da de.
Esse é o mo ti vo pelo qual, numa ses são como esta de 
hoje, tal vez fos se mais im por tan te para nós do Mi nis-
té rio da Edu ca ção ou vir do que vol tar a re pe tir ar gu-
men tos. Essa foi a pri me i ra ini ci a ti va que ti ve mos, no
sen ti do de ou vir a so ci e da de.

A nos sa se gun da ini ci a ti va é no sen ti do de nos
pre pa rar, na even tu a li da de de ser apro va do o pro je to,
para re gu la men tá-lo com a ma i or pres te za pos sí vel,
no caso a lei, por que te mos essa ex pe riên cia de que,
às ve zes, apro va-se uma lei, e a sua re gu la men ta ção
de mo ra mu i to tem po.

Então, te mos que es tar sem pre pre pa ra dos e
pen sar com an te ce dên cia. Nes se sen ti do, es ta mos
co le tan do ex pe riên ci as de ou tros pa í ses, bus can do
aque las que já exis tem, não para co piá-las, mas para
ve ri fi car o que ti ve ram de bom ou de ruim, a fim de
que, na even tu a li da de de ser apro va da a lei – que é
mu i to sim ples, no bom sen ti do, mas bas tan te ge né ri-
ca -, de que se faça uma re gu la men ta ção com bas-
tan te cri té rio e cu i da do, para que não se cor ra o ris co
de ge rar mais pro ble mas do que so lu ções na im ple-
men ta ção da lei. Esta mos ten do esse cu i da do, no
sen ti do de nos pre pa rar, con sul tan do todo o ma te ri al
que exis te so bre o as sun to para re gu la men tar a lei
com pres te za, se for do de se jo da so ci e da de bra si le i-
ra a sua im ple men ta ção.

Por en quan to, é o que te nho a di zer. Acre di to
que eco no mi zei bas tan te dos 15 mi nu tos. Ou tros con -
ce i tos po de ri am ser co lo ca dos na fase de de ba tes.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) – Obri ga do

ao Dr. Au ré lio, que eco no mi zou 15 mi nu tos.
Pas so a pa la vra ao Dr. Car los Alves Mou ra, Pre -

si den te da Fun da ção Cul tu ral Pal ma res, por 15 mi nu-
tos.

O SR. CARLOS ALVES MOURA – Mu i to obri -
ga do, Sr. Pre si den te, Se na dor Osmar Dias, Se nho res
com po nen tes da Mesa, cre io que, após as con si de ra-
ções do Pro fes sor Ro ber to Mar tins, pou co te ria a
adu zir, por que sei que as suas pon de ra ções, se las -
tre a das nas pes qui sas re a li za das pelo Ipea, tam bém
es tão con subs tan ci a das nas do cu men tos ela bo ra dos
pelo mo vi men to ne gro, prin ci pal men te na que le re a li-
za do em no vem bro de 1995, quan do, aqui em Bra sí-
lia, re a li zou-se a mar cha do Mo vi men to Ne gro; como
tam bém, se gu ra men te, las tre a do no do cu men to pro -
du zi do pelo gru po de tra ba lho in ter mi nis te ri al para va -

lo ri za ção da po pu la ção ne gra, como tam bém nos do -
cu men tos que a Fun da ção Pal ma res pôde sub si di ar
para o co mi tê na ci o nal en car re ga do de ela bo rar o do -
cu men to bra si le i ro para a III Con fe rên cia Mun di al de
Com ba te ao Ra cis mo, à Dis cri mi na ção, à Xe no fo bia e 
a ou tras ma ni fes ta ções de in to le rân cia.

Entre tan to, fi ca va eu aqui, Sr. Se na dor Pre si-
den te, a cis mar quan do o Pro fes sor Ro ber to Mar tins
afir ma va que não há re la ções de ódio ra ci al no Bra sil;
fi ca va a cis mar por que não sei, quan do os es ta be le ci-
men tos pe na is es tão che i os de ne gros e ne gras,
quan do no trans por te mais so fis ti ca do, qual seja o
trans por te aé reo, não en con tra mos ne gros nem ne -
gras como ae ro na u tas, mas va mos en con trá-los
como ae ro viá ri os, não sei, re pi to, Sr. Se na dor Pre si-
den te, que ma ni fes ta ção é essa se não é de ódio. Ain -
da mais: quan do mes mo a po pu la ção ne gra re pre-
sen tan do 44% da po pu la ção bra si le i ra e, nes te Par la-
men to, não en con tra mos ne gros e ne gras nos al tos
es ca lões; quan do não en con tra mos ne gros nas For -
ças Arma das, nas igre jas, quer como bis pos, quer
como in te gran tes da hi e rár qui ca ecle siás ti ca; quan do
não en con tra mos ne gros e ne gras nas as so ci a ções
co mer ci a is, nas ins ti tu i ções de en si no, nas as so ci a-
ções in dus tri a is, re pi to: não sei se não é uma re la ção
odi o sa de ex clu são a que es ta mos sen do re le ga dos.

Daí por que eu me atre ve ria, Srs. Se na do res, a
en ca mi nhar uma pro pos ta a este pro je to, em boa
hora apre sen ta do e em boa hora dis cu ti do jun to à so -
ci e da de bra si le i ra, no sen ti do de que ele pos sa ser
elas te ci do, fa zen do com que tam bém o em pre sa ri a do
seja com pe li do a fa zer a re ser va pro pos ta no pro je to.

O pro je to é apre sen ta do em boa hora, ain da que 
com cem anos de atra so, con for me aqui foi dito pelo
Pro fes sor Ro ber to Mar tins. De qual quer for ma, há
três anos dis cu ti do nes ta Casa do Par la men to,
dá-nos a opor tu ni da de de es tar aqui, hoje, tra zen do à
ba i la uma ques tão que é es sen ci al à de mo cra cia bra -
si le i ra, uma vez que é bá si ca para a con clu são do
nos so pro ces so de na ci o na li da de.

Res sal to que, en quan to me ta de da po pu la ção
des te País não par ti ci par efe ti va men te dos fru tos do
pro gres so so ci al, po lí ti co, eco nô mi co, por for ça de
uma ex clu são las tre a da no pre con ce i to e no ra cis mo,
a nos sa de mo cra cia não es ta rá efe ti va men te con cre-
ti za da.

Daí por que tor na-se ne ces sá ria uma abran gên-
cia ma i or da pro pos ta des te pro je to para que, por
exem plo, Srªs e Srs. Se na do res, pos sa mos en con trar
ne gros e ne gras no shop ping cen ter, para que pos -
sa mos en con trar ne gros e ne gras nas ca sas ban cá ri-
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as, para que pos sa mos en con trar ne gros e ne gras em 
to dos os es ca lões da so ci e da de bra si le i ra.

O pro je to foi apre sen ta do em boa hora, por que
pos si bi li ta, so bre tu do, esse de ba te. Entre tan to, é pre -
ci so que se en ten da que esse pro je to é fru to de um
tra ba lho da mi li tân cia do Mo vi men to Ne gro, que não
se in ti mi da ante as ma ni fes ta ções pre con ce i tu o sas
ou ra cis tas, e, ao lon go do tem po, sem pre lu tou, de -
nun ci ou, não con cor dou com o ra cis mo in tro je ta do na
nos sa so ci e da de e o re pu di ou. Mas, se há um tem po
re pu di ou, de nun ci ou e não o ace i tou, sem pre trou xe
pro pos tas ba se a das na pro mo ção da igual da de, com
o ob je ti vo de fa zer da Cons ti tu i ção Fe de ral um ins tru-
men to efe ti vo e ca paz de tor nar pos sí vel a igual da de
en tre to dos os bra si le i ros.

Sr. Pre si den te, mu i to obri ga do pela con vo ca ção
e, per mi ta-me V. Exª, su gi ro que faça tam bém uma
con vo ca ção aos pre sen tes e, com o de vi do res pe i to,
aos Srs. Se na do res, para que este de ba te não fi que
so men te nes ta Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e
Ci da da nia, mas que acon te ça em to das as Co mis-
sões da Casa, por que, se é um as sun to de Di re i to, é
um as sun to so ci al, eco nô mi co, po lí ti co, da cul tu ra e
da edu ca ção. E que, per pas san do to dos os se to res
des ta Casa, es pe ra mos que che gue ao ple ná rio, para 
que, com a apro va ção des te pro je to, pos sa mos con ti-
nu ar nes sa ca mi nha da de mo crá ti ca.

Sr. Pre si den te, mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) – Agra de ço

ao Sr. Car los Alves Mou ra, Pre si den te da Fun da ção
Cul tu ral Pal ma res.

Ime di a ta men te, pas so a pa la vra à Mãe Síl via de
Oxa lá, do Insti tu to Axé Ilê Obá de São Pa u lo.

Antes, re pi to que a Drª Dul ce Ma ria Pe re i ra, Se -
cre tá ria da Co mu ni da de dos Pa í ses de Lín gua Por tu-
gue sa, está vin do de Lis boa e, como já ha vi am me co -
mu ni ca do que o vôo do Rio de Ja ne i ro para Bra sí lia já
ha via che ga do, ela deve es tar para che gar a esta
Casa. Se ela não che gar até o fi nal da ex po si ção da
Mãe Síl via de Oxa lá, con ce de re mos a pa la vra aos
Se na do res e, de po is, lhe da re mos opor tu ni da de para
se pro nun ci ar.

Com a pa la vra a Mãe Síl via de Oxa lá, por 15 mi -
nu tos.

A SRA. MÃE SÍLVIA DE OXALÁ – Agra de ço,
pri me i ra men te, a Deus por es tar aqui, a to dos os Srs.
Se na do res e, es pe ci al men te, ao Pro fes sor Ro ber to
Mar tins, que ex pla nou a nos sa si tu a ção de ma ne i ra
be né vo la, mas cor re ta.

O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) – Mãe Síl via
pede a aten ção dos Srs. Se na do res.

A SRA. MÃE SÍLVIA DE OXALÁ – A nos sa si tu-
a ção é mu i to mais tris te. Não são 100 anos, mas 400
anos de in jus ti ça so ci al, de edu ca ção, de de sas tres
da fa mí lia ne gra.

Qu an do os nos sos an ces tra is che ga ram aqui,
não de i xa vam uma fa mí lia se quer fi car in te i ra – di vi di-
am-nas. Se che ga vam cin co mem bros de uma mes -
ma fa mí lia, eles co lo ca vam cin co de ou tras na ções e
re di vi di am seus mem bros. Não ha via co mu ni ca ção
en tre os pró pri os ne gros. Hoje, os bran cos per gun tam
por que os ne gros não se dão bem. Vo cês já vi ram ita -
li a no do sul se dar com ita li a no do nor te? Vo cês já vi -
ram nor tis ta se dar bem com pa u lis ta? Qu an do se ca -
sam, há atri to, mes mo fa lan do a mes ma lín gua. Ima gi-
nem quan do isso acon te ce com pes so as de ou tros
pa í ses.

Fala-se da Áfri ca como se fos se ape nas um pe -
que no país; lá exis tem 54 pa í ses ne gros e 22 pa í ses
ára bes, cada um com o seu mo dus vi ven di, com a
sua me to do lo gia de vida, com a sua lín gua, que não
deve ser su bes ti ma da. Quem não fala in glês, fala
fran cês. Lá se fa la vam ou tros idi o mas, ha via ou tros
cos tu mes, e nada dis so foi res pe i ta do.

Então, tudo co me ça por aí. Isso já é um si nô ni-
mo de pre con ce i to, de re ba i xa men to de raça, de ex -
clu são sob to dos os as pec tos.

Fo mos he róis, por que, com isso, so bre vi ve mos
às nos sas tra di ções. Ti ve mos uma re u nião an te ri or,
para ve ri fi car a re cu pe ra ção his tó ri ca dos nos sos sis -
te mas em 1987, em Nova Ior que. Ela es ta va ín te gra,
in clu si ve no Bra sil.

Po rém, pre ci sa mos fa lar, por que o tem po cor re.
Gos ta ria de fa zer uma rá pi da re tros pec ti va da par ti ci-
pa ção da et nia ne gra no mun do, ba se a da no ber ço da 
hu ma ni da de. O con ti nen te ne gro, o con ti nen te afri ca-
no, se ria, lo gi ca men te, a ori gem de tudo isso que te -
mos aqui. Sim, por que de lá mi gra ram os an ces tra is
mais re mo tos para po vo ar a ter ra, adap tan do-se pos -
te ri or men te às di fe ren tes con di ções re gi o na is.

Qu an to ao pa pel da edu ca ção para as mi no ri as,
des de os pri mór di os da Na ção, a eli te no po der con -
ce deu a edu ca ção pú bli ca ape nas para pe que na e
pri vi le gi a da par ce la da po pu la ção. Para os de ma is, ou 
seja, aque les co mu men te não qua li fi ca dos como ci -
da dãos, como as sim eram con si de ra dos os ne gros,
os po bres, mi no ri as em me nor es ca la, a mu lher, es -
sas con ces sões de edu ca ção em mas sa fo ram des -
vir tu a das sob vá ri os as pec tos. Den tre eles, pelo me -
nos no en si no fun da men tal, as es co las são aber tas,
os alu nos ma tri cu lam-se e re ce bem o di plo ma, mas
não sa bem nem ler nem es cre ver. Re ce bem ape nas a 
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edu ca ção pres cri ta pe las for ças po lí ti cas, como, por
exem plo, con se lhos de edu ca ção. Isso é uma uto pia.
Isso é uma mal va de za não só para a raça ne gra, mas
para to dos os bra si le i ros.

Sabe-se da de fi ciên cia do cur rí cu lo es co lar, dos
li vros al ta men te dis cri mi na tó ri os e pre con ce i tu o sos.
Se há algo fa lan do do ne gro, de se nha-se ali um bran -
co e trans mi te-se para a cri an ça a in for ma ção er ra da.
Se exis te a re li gi o si da de ne gra, pin ta-se de bran co e
diz-se que é do bran co.

Se há al gu ma me to do lo gia de vida, ocor re dis -
cri mi na ção tam bém. Se o ne gro está com o seu car ro
na rua, é pa ra do pe los sol da dos, e es tes di zem que o
car ro é rou ba do. Em São Pa u lo, acon te ce mu i to de o
fi lho es tar no muro de uma casa que é a sua pró pria
re si dên cia. Por ser uma casa di fe ren ci a da, pas sa a
po lí cia, pren de e ain da bate na cri an ça.

Exis te pre con ce i to, sim. Exis te ra cis mo, sim. Há
fa tos odi o sos e ir re cu pe rá ve is. Isso é mu i to tris te por -
que as fa mí li as se unem e cho ram. Gu er re i am-se en -
tre si, mas en go lem. Há cri an ça que che ga à ter ce i ra
sé rie da es co la, é re pu di a da pe los co le gas e, às ve -
zes, pelo pró prio mes tre em ra zão de tão má si tu a ção
em que se en con tra.

Com res pe i to a esse fato, des de a épo ca do Go -
ver na dor Fran co Mon to ro, em São Pa u lo, tra ba-
lhou-se com a Se cre ta ria de Edu ca ção do Sr. José
Aris to de mo Pi no ti e com o Sr. Pa u lo Re na to Sou za,
hoje nos so Mi nis tro, para, jun ta men te com a Co mis-
são de Edu ca ção e Nor mas Pe da gó gi cas, re vi sar o
dito cur rí cu lo. Entre tan to, não pre ci sa mos ape nas do
cur rí cu lo. Ne ces si ta mos tam bém da ma ne i ra de ser.

O le ga do de sé cu los de edu ca ção de si gual, ta -
lha da pela oli gar quia para aten der suas ne ces si da-
des so ci o po lí ti cas e eco nô mi cas, não se ex tin gue fa -
cil men te. A dis cri mi na ção con tra as mi no ri as ét ni cas
ain da con ti nua de ma ne i ra mu i to efe ti va. Ago ra, es tão
apa re cen do os ne gros com uma si tu a ção mais de fi ni-
da: al guns es tu da ram, ou tros têm suas ca sas e tudo o 
mais. Mas as ca sas tam bém são ape dre ja das, por que
es tão num ba ir ro di fe ren ci a do e o ne gro não tem di re i-
to de ter aque la pro pri e da de. O ne gro com cur so su -
pe ri or é re le ga do e ain da o pa ra be ni zam, di zen do:
“Você é mais um que está fora do mer ca do por que
não terá em pre go”. Enfim, são inú me ras so lu ções de
con ti nu i da de.

Ou tro pro ble ma que nos afli ge é a alta taxa de
de sis tên cia, que in di ca a exis tên cia de ou tros fa to res
que in de pen dem das ra zões pes so a is, como a gra vi-
dez ou a ne ces si da de de con tri bu ir para o sus ten to da 
fa mí lia. Em con se qüên cia do pre con ce i to e do sa lá rio,
que é ain da mais mí ni mo para o ne gro, é pre ci so co lo-

car o fi lho para tra ba lhar a fim de sus ten tar a casa. De
cada dez alu nos que aden tram a es co la fun da men tal,
apro xi ma da men te cin co con clu i rão os es tu dos. Des -
ses, três a qua tro fa tal men te são afro des cen den tes. A
es co la tor na-se para eles um am bi en te hos til, da das
as con di ções ad ver sas que en con tram, como nos
apon tam as pu bli ca ções das pro fes so ras e es tu di o-
sas, to das ne gras, Srª Ra quel Oli ve i ra, de São Pa u lo,
Srª Pe tro ni lia Sil va, da Uni ver si da de Fe de ral de São
Car los, e Srª Ana Cé lia Sil va, da Uni ver si da de da Ba -
hia.

É fato com pro va do que a edu ca ção, in clu in do a
dos mais ve lhos, par ti cu lar men te a dos pais, é va riá-
vel e in de pen den te, mas im por tan te, por que in flu en-
cia na po si ção so ci o e co nô mi ca de um in di ví duo. Uma
edu ca ção pú bli ca gra tu i ta de qua li da de é de suma re -
le vân cia para as mi no ri as – aque las que nun ca po-
dem ar car com os pa ga men tos das es co las par ti cu la-
res para os fi lhos e que apre sen tam de ma i or ne ces si-
da de de vem me lho rar seu ní vel so ci o e co nô mi co.

A edu ca ção foi e con ti nua sen do uma fun ção do
sis te ma eco nô mi co. É pre ci so sa ne ar o en si no fun da-
men tal des ses ma les e for ta le cê-lo, am pli ar os cur sos
de re ci cla gem dos pro fes so res, re e du can do-os para
essa re a li da de a fim de que não se jam ra cis tas.
Assim, po de re mos con tri bu ir para a che ga da de um
ma i or nú me ro de alu nos, ade qua da men te pre pa ra-
dos e pos tu lan tes a ca ma das su pe ri o res do en si no,
em que te ri am, as se gu ra da por lei, uma par ce la de
va gas.

É ne ces sá rio ha ver opor tu ni da de de em pre go
aos de si gua is. De si gual da des ocu pa ci o na is são mu i-
to fá ce is de do cu men tar, mas cons ti tu em ou tro fa tor
que vin cu la es sas di fe ren ças, num tipo de re la ção
sim ples com a dis cri mi na ção no tra ba lho. Por exem-
plo, os ne gros fa zem-se mu i to mais re pre sen ta dos
numa área bem re mu ne ra da: a mu si cal, mais es pe ci-
fi ca men te cha ma da de pa go de, ou a fu te bo lís ti ca.
Isso não im pli ca, ne ces sa ri a men te, que ar tis tas ou jo -
ga do res bran cos es te jam sen do dis cri mi na dos, em-
bo ra isso pu des se ser ver da de. Po de ria até ser que os 
can to res e os jo ga do res ne gros es ti ves sem so fren do
dis cri mi na ção. Caso con trá rio, a sua par ti ci pa ção se -
ria ain da ma i or.

Si mi lar men te, a pe que na quan ti da de de mé di-
cos, den tis tas e ofi ci a is tam bém não im pli ca ne ces sa-
ri a men te que haja dis cri mi na ção na pro fis são, em bo-
ra, nes se caso par ti cu lar, haja sus pe i ta de, pelo me -
nos, um grau de dis cri mi na ção. Lo gi ca men te, uma ex -
pli ca ção faz-se ne ces sá ria.

A ba i xa por cen ta gem de ne gros numa ocu pa-
ção es pe cí fi ca pode ser atri bu í da a uma sé rie de fa to-
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res so ma dos à dis cri mi na ção, ao ra cis mo e ao pre-
con ce i to. A jus ti fi ca ti va pre fe ri da dos em pre ga do res,
evi den te men te, é de que pou quís si mos ne gros qua li-
fi ca dos se apre sen ta ram para dis pu tar o car go. Isso
não é ver da de, Pro fes sor Ro ber to Mar tins. Os ne gros
com pe tem e não são apro va dos. Há me to do lo gi as de
não en tre gar fo to gra fia por car ta. Nes se caso, o can -
di da to é apro va do. Entre tan to, quan do ele apa re ce
com a cara pre ta, é re je i ta do, por que mos tra com pe-
tên cia, dis cer ni men to e co nhe ci men to, mas o ra cis mo
o im pe de de pros se guir.

Te nho uma fi lha que se cha ma Kil sa. Por ta do ra
de ní vel su pe ri or, ela foi apro va da para aju dar a di ri gir
a es co la. Qu an do ela apa re ceu, o co or de na dor da es -
co la sim ples men te fa lou: “Pen sei que você fos se ja-
po ne sa” – e não a apro vou para tra ba lhar. Há mu i tos
ca sos as sim. Esse fato leva-nos a pon de rar o que sig -
ni fi ca qua li fi ca do: é pos su ir a tez ne gra, uma vez que
ape nas 5% dos ne gros for ma dos são em pre ga dos,
con tra 20% dos bran cos na mes ma si tu a ção? Se ria
essa uma evi dên cia de dis cri mi na ção? Se le var mos
em con ta uma igual da de de for ma ção de am bos os
gru pos, sim, mas qua is se ri am as ca rac te rís ti cas re le-
van tes a se rem con si de ra das para um jul ga men to da
gra du a ção em fa cul da de? Se a res pos ta for afir ma ti-
va, es ta ri am as es co las ni ve la das em re la ção à qua li-
da de? Fo ram as de ci sões ba se a das em re sul ta dos
de al gum tipo de tes te de ap ti dão? Não es ta ri am eles
de li be ra da men te ma ni pu la dos em pre ju í zo dos ne-
gros? Sabe-se de ca sos que os for mu lá ri os de pre en-
chi men to para so li ci tar em pre go ti nham até al gum
item que iden ti fi ca va o can di da to – como esse da fo to-
gra fia –, por que, sen do ne gro, já es ta ria des car ta do?
Exis te al gu ma ma ne i ra ob je ti va de aqui la tar tais de -
sem pe nhos nos tes tes ou ava lia-se me ra men te por
meio do jul ga men to su per fi ci al do en tre vis ta dor, ana li-
san do, por exem plo, a pele?

Alguns as pec tos sal tam-nos aos olhos. Na área
de pro pa gan da, por exem plo, ape nas re cen te men te,
de po is de mu i tas co bran ças e da luta do mo vi men to
ne gro, al gu mas tí mi das ima gens de ne gros as so-
mam-se aos co mer ci a is, cri an do ima gens po si ti vas
para a nos sa co mu ni da de.

Pra ti ca men te, não há em que se es pe lhar num
País bran co por de cre to, onde gras sam as Xu xas e as 
Angé li cas. O Go ver no deu al guns pas sos para essa
di re ção, fa zen do com que os co mer ci a is das es ta ta is,
au tar qui as e ou tros en tes te nham uma re pre sen ta ção
ne gra. No en tan to, nem de i xam os ne gros fa la rem, o
que tam bém con fi gu ra um ra cis mo, um pre con ce i to.

Aliás, cito, a tí tu lo de exem plo, o re sul ta do das
pres sões do Mo vi men to da Cons ciên cia Ne gra nos

Esta dos Uni dos nos idos de 40, quan do o Pre si den te
Frank lin Ro o se velt se viu obri ga do a omi tir a Ordem
nº 8.802, num tipo de me di da pro vi só ria da épo ca, cri -
an do o pri me i ro Co mi tê para o Empre go Jus to.

O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) – Mãe Síl -
via, para que esta Pre si dên cia não seja ad ver ti da no -
va men te, co mu ni co que o tem po de V. Sª já se está
es go tan do, mas, por con ta pró pria, con ce do-lhe mais
cin co mi nu tos para que pos sa con clu ir o seu pro nun-
ci a men to.

A SRA. MÃE SÍLVIA DE OXALÁ – Agra de ço a
V. Exª. Essa é uma jus ti ça so ci al tam bém.

Fa la rei so bre o Co mi tê para a Prá ti ca do Empre -
go Jus to  re co men do isso ao Se na do, mas que se
faça va ler , que re za va que todo di nhe i ro apli ca do em
con tra tos fe de ra is se ria con ce di do ape nas àque les
que con tra tas sem ne gros e bran cos em con di ções de
igual da de. De lá para cá, mu i tas ou tras me di das fo-
ram to ma das nes se cam po. Isso, lá nos Esta dos Uni -
dos. Aqui, ca re ce-se de ma i or aten ção para a pro ble-
má ti ca ocu pa ci o nal. Aliás, con se guir um em pre go é
ape nas o pri me i ro pas so. Ascen der na car re i ra é o
pró xi mo. Isso se tra duz em ma i or sa lá rio, in cre men to
de be ne fí ci os, se gu ro de sa ú de, de vida, al gum pres -
tí gio e me lho res con di ções de tra ba lho. Mes mo com
au men to da dis po ni bi li za ção dos tra ba lhos para o ne -
gro, ele está lon ge da po si ção ocu pa da por um tra ba-
lha dor bran co, nas mo da li da des de tra ba lho que am -
bos con se guem.

O cer ce a men to nas pro mo ções é algo no tó rio.
Na ter ra do Tio Sam, a Texa co e a Coca-Cola, só para
ci tar duas, ti ve ram de pa gar pe sa das in de ni za ções a
al guns fun ci o ná ri os, ao se rem des co ber tos exer cen-
do a tal prá ti ca. Aqui, quan do da vin da do Se na dor
Jes se Jack son, ele in ter pe lou a Te xa co do Bra sil
quan to à sua po lí ti ca em pre ga tí cia e de pro mo ções,
no que tan ge à co mu ni da de ne gra. To dos nós sa be-
mos a res pos ta.

O uni ver sa lis mo e a com pe ti ção aber ta são
itens sa lu ta res para a ci da da nia. Isso sig ni fi ca que os
mais al me ja dos pos tos se ri am con ce di dos às pes so-
as me lho res qua li fi ca das, in de pen den te de raça, et -
nia, clas se, sexo ou ida de. Empi ri ca men te, des co bri-
mos que o pre tex to sis te ma de com pe ti ção aber ta
não re sul ta em uma dis tri bu i ção ale a tó ria de ocu pan-
tes por raça, ida de ou sexo. Os pos tos de ma i or po der
e pres tí gio são ocu pa dos, prin ci pal men te, por in di ví-
du os mas cu li nos, bran cos, mais ve lhos. Nas fa cul da-
des e uni ver si da des me lho res clas si fi ca das que ser -
vem de fon te para es ses pos tos de mais alto ní vel, as
mi no ri as es tão sub-re pre sen ta das.
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Pode-se con clu ir que, di an te de to das es sas evi -
dên ci as, que é im pos sí vel en trar numa com pe ti ção de 
Fór mu la 1 pi lo tan do um car ro de pas se io ou, me lhor
di zen do, um ca lham be que. É mis ter que se te nha em
mãos uma má qui na que nos po nha em pé de igual da-
de com os de ma is. É ne ces sá rio que o sis te ma re po-
nha as per das por nós so fri das ao lon go dos sé cu los.
As co tas de ação afir ma ti va se ri am nada mais que o
res sar ci men to da par te de tudo isso que nos dão.

Obri ga da.
O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) – Obri ga do

à Mãe Síl via de Oxa lá.
Va mos co me çar pelo re la tor, que é o Se na dor

Se bas tião Ro cha, que tem a pa la vra.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA – Sr. Pre si den te,

Srªs e Srs. Se na do res, Srªs e Srs. ex po si to res, eu
gos ta ria de, se pos sí vel, es pe rar, dan do pre fe rên cia
aos de ma is Se na do res, por que eu gos ta ria de aguar -
dar a Drª Dul ce – que, pe las in for ma ções de V. Exª,
está se des lo can do para cá. Se não hou ver ou tros Se -
na do res in te res sa dos em ques ti o nar, usa rei da pre-
ce dên cia da re la to ria. Se hou ver, pre fi ro que os de ma-
is Se na do res usem da pa la vra.

O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) – O pró xi mo
ins cri to é o Se na dor Jef fer son Pe res. Con sul to a V.
Exª se pre ten de usar da pa la vra ago ra.

O SR. JEFFERSON PERES – Sr. Pre si den te,
cre io que sim, se não a re u nião te ria de ser sus pen sa
e po de ría mos per der mu i to tem po.

O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) – V. Exª tem
a pa la vra.

O SR. JEFFERSON PERES – Sr. Pre si den te,
con vi da dos, para sa ber que a pi râ mi de ra ci al do Bra sil
não cor res pon de à pi râ mi de so ci al, não se pre ci sa de
es ta tís ti ca ne nhu ma. Bas ta olhar o Se na do Fe de ral
são 81 Se na do res e te mos um ne gro, o meu co le ga,
Se na dor Ge ral do Cân di do, e tal vez meia dú zia de ou -
tros com al gum tra ço afro, sen do que 90% são euro
ou bran cos ; bas ta olhar o em pre sa ri a do bra si le i ro;
bas ta olhar o ge ne ra la to, en fim, a eli te bra si le i ra, que
é avas sa la do ra men te bran ca, en tão ob vi a men te não
pre ci sa nem das es ta tís ti cas que o Dr. Ro ber to men ci-
o nou, elas ape nas com pro vam o que é de ob ser va-
ção cor ren te, como se diz na gí ria, “está na cara”. É
cla ro que isso não se deve ape nas ou pre do mi nan te-
men te ao ra cis mo, o pro ble ma é que a po pu la ção ne -
gra vem da base da pi râ mi de. Há 150 anos toda a po -
pu la ção ne gra es ta va na base, era es cra va, en quan to
a po pu la ção bran ca já es ta va al guns na base e o res -
to ocu pan do to dos os es ca lões su pe ri o res. É cla ro
que, como a li ber ta ção dos es cra vos não foi se gui da

de uma re for ma agrá ria e de uma po lí ti ca pú bli ca que
ata cas se as ra í zes da de si gual da de, isso se re fle te no 
Bra sil de hoje. E o que te mos que fa zer? Nós não po -
de mos es pe rar que de cor ram mais 100, 200 ou 300
anos para que isso seja cor ri gi do. Te mos que ado tar
po lí ti cas pú bli cas nes se sen ti do para ace le rar esse
pro ces so.

Eu te nho res tri ções ao pro je to, te nho medo da
sua apli ca bi li da de e digo isso até cor ren do o ris co de
que pas se pela ca be ça de al guém que eu te nha al -
gum res quí cio de ra cis mo. Enfim, como todo o meu
pas sa do me va ci na con tra isso, me acos tu mei, eu, um 
bran co de clas se mé dia, a con vi ver com os me ni nos
ne gros dos cor ti ços vi zi nhos sem nun ca dis cri mi-
ná-los, não te nho nada em meu pas sa do, eu, que
acho que ra cis ta deve ser es tu da do no cam po da psi -
co pa to lo gia, por que uma pes soa que se jul ga me lhor
do que ou tra ou dis cri mi na ou tra, ou de tes ta ou tra
pela di fe ren ça de cor da pele deve ser uma pes soa
do en te, só pode ser men tal men te do en te. Mas sou
um ho mem pú bli co, en tão quis exa mi nar se o pro je to
de lei é re al men te bom para o País ou não, e te nho
que ter a co ra gem de ex pri mir mi nha opi nião mes mo
cor ren do o ris co de ser mal in ter pre ta do. Ou en tão eu
não se ria um ho mem pú bli co.

As res tri ções que faço, os re ce i os que ma ni fes to
so bre a ado ção do re gi me de quo tas no Bra sil – mes -
mo que eles não são no vi da des, o que es tou di zen do
não é no vi da de, não es tou sen do ori gi nal, já vi ex-
pres so por ou tras pes so as em ar ti gos e pro nun ci a-
men tos: em pri me i ro lu gar, é que nos Esta dos Uni dos
hou ve pou ca mis ci ge na ção. Lá até uma, duas dé ca-
das atrás ha via po pu la ção ne gra ou euro e a po pu la-
ção bran ca pre do mi nan te men te an glo-sa xô ni ca. Sa -
bia-se per fe i ta men te quem era ne gro e quem não era. 
A mes ti ça gem era mu i to pou ca. No Bra sil não é as-
sim.A mes ti ça gem foi in ten sa, é di fí cil hoje sa ber nes -
te País quem não tem um pou co de as cen dên cia afri -
ca na aqui, a não ser, cla ro, aque las po pu la ções do
Sul, tal vez, des cen den tes de ale mães e ita li a nos,
mas do Su des te para cima às ve zes é di fí cil sa ber
quem não tem o san gue afri ca no. Então, na hora de
se apli car a lei, no mo men to da apli ca ção da lei, sa ber
quem é, e a lei tem algo pe ri go so, por que ela diz no
pa rá gra fo que ne gro é quem se de cla rar ne gro. Não
cre io que pos sa ser as sim. Quem se de cla ra ape nas
po de rá dar mar gem in clu si ve a es per te zas, não é?
Pes so as que não têm nada e se de cla ram e não há
como ser con tes ta das. Isso não pode ser as sim. Tem
que ha ver um cri té rio, e cri té rio é sem pre pe ri go so,
será sem pre fa lho. Que se pode co lo car na lei? Ne gro
é quem tem al gum as cen den te ne gro? Quem tem um
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ta ta ra vô ne gro e to dos os ou tros avós se jam bran cos
pode ser con si de ra do ne gro com tra ços eu ro pe us?
Não sei. São in da ga ções que faço. Quem é que pode
re al men te ser con si de ra do ne gro? Quem se de cla ra
ne gro, como está no pa rá gra fo úni co, não me pa re ce
um cri té rio.

Essa é a pri me i ra di fi cul da de que vejo na apli ca-
ção da lei. A se gun da é que, ao não se in tro du zir o fa -
tor “ren da”, e ape nas o fa tor “raça”, pode-se cri ar pro -
fun das in jus ti ças. Per gun to: um ne gro ou um mu la to,
en fim, um afro, de clas se mé dia alta, vai pelo re gi me
de quo ta; e um bran co po bre, um fa ve la do do Rio de
Ja ne i ro ou de São Pa u lo não en tra na quo ta?

O Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so, que
se diz des cen den te de afri ca nos –– e tem al guns tra -
ços, re al men te; ele já se de cla rou com um pé na sen -
za la ou na co zi nha, não sei –-, fi lho de ge ne ral, te ria
en tra do no re gi me de quo tas; e um fa ve la do de São
Pa u lo, bran co, dis pu ta rá com ou tros bran cos? Isso
se ria jus to? Se não se in tro du zir o fa tor ren da, não
sei! São in da ga ções que me faço, se isso é jus to.

Em ter ce i ro lu gar, se ria o pro ble ma de se apli car
isso à po pu la ção afro. O Dr. Ro ber to re fe riu-se ao fa -
tor quan ti ta ti vo, que os afros são qua se me ta de da
po pu la ção bra si le i ra, e os ín di os são mu i to pou cos.
Esse não me pa re ce um bom ar gu men to. Se são pou -
cos, mas são dis cri mi na dos, têm que ser jus ti ça dos
ou re ce ber jus ti ça. Em se gun do, não é tão sim ples as -
sim. Não são ape nas os in dí ge nas.

Sou do Esta do do Ama zo nas. É di fí cil en con trar
no in te ri or do Ama zo nas quem não seja des cen den te
de ín dio. São ca bo clos de pele es cu ra, de tra ços in-
diá ti cos e há mu i tos des cen den tes de es cra vos, Dr.
Ro ber to, por que lá, no Ama zo nas, em ge ral, hou ve
pou ca es cra vi dão ne gra, por que era uma re gião po -
bre. Não ti ve mos gran de la vou ra ca na vi e i ra ou ca fe e i-
ra. Por isso, os es cra vos eram in dí ge nas e em gran de
es ca la, du ran te a co lo ni za ção por tu gue sa, ou seja,
nos sos ca bo clos são mi lhões –– não são 300 mil ín di-
os –– e tam bém fi si ca men te mu i to pa re ci dos com os
ne gros, que são des cen den tes de es cra vos mu i tos
de les. São dis cri mi na dos hoje tam bém. Estão lá em -
ba i xo. Na eli te do Ama zo nas, há pou cos com tra ços
ca bo clos e fi cam de fora da quo ta. Isso é jus to tam -
bém?

Embo ra, em tese, a fa vor, eu pre fe ri ria a pro pos-
ta do Mi nis tro Pa u lo Re na to Sou za, que é in ves tir ma -
ci ça men te na edu ca ção com cur sos es pe ci a is para
ne gros ou para po bres em ge ral gra tu i ta men te. O pro -
ble ma é o pon to de par ti da, e ja ma is te re mos igual da-
de no pon to de che ga da, por que isso de pen de, em
gran de par te, do va lor de cada um, ne gro ou bran co,

não im por ta. Mas, no pon to de par ti da, a po pu la ção
afro leva gran de des van ta gem. Eles co me çam a cor ri-
da na es ca la da so ci al mu i to atrás do bran co. Eles es -
tão em ba i xo na es ca la so ci al, são de fa mí li as po bres,
às ve zes anal fa be tas e não po dem cur sar es co las
par ti cu la res como o bran co de clas se mé dia.

Te mos que ten tar igua lar ou re du zir a de si gual-
da de no pon to de par ti da, e isso me re ce um in ves ti-
men to ma ci ço em edu ca ção.

Enfim, não di ri jo es sas as dú vi das a ne nhum
dos par ti ci pan tes, mas, a quem qui ser me res pon der,
eu agra de ce ria.

O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) – A Mãe Síl -
via de Oxa lá ex pres sou o de se jo de co men tar a ma ni-
fes ta ção de V. Exª, mas gos ta ria de co mu ni car que a
Drª Dul ce Ma ria Pe re i ra, Emba i xa do ra e Se cre tá ria
Exe cu ti va da Co mu ni da de dos Pa í ses de Lín gua Por-
tu gue sa, já se en con tra em ple ná rio. Eu a con vi do
para que tome as sen to à mesa. Enquan to isso, ou vi-
re mos Mãe Síl via de Oxa lá, a quem pas so a pa la vra.
Logo após, ou vi re mos a Drª Dul ce Ma ria Pe re i ra.

Com a pa la vra, Mãe Síl via de Oxa lá.
A SRA. MÃE SÍLVIA DE OXALÁ  – Ape nas me

per mi ta, Se na dor, que, de vi do à si tu a ção do País, de -
vi do à fal ta de es cla re ci men to, V. Exª foi ra cis ta ape -
nas na co lo ca ção. Sabe como? Enquan to o ne gro
mora no cor ti ço, ele não é dis cri mi na do, mas no dia
em que tem uma casa num se tor pri vi le gi a do, é ape -
dre ja do. Aí sur ge o ra cis mo. Quem é ne gro tem que
ser cons ci en ti za do. Hou ve uma po lí ti ca, na épo ca de
Ge tú lio Var gas, que ex ter mi nou mu i ta co i sa, em
1930, no que se re fe re à si tu a ção do ne gro, que de sa-
ti vou todo um pro ces so de evo lu ção de re cu pe ra ção
so ci o e co nô mi ca da raça ne gra e in cen ti vou mu i tos a
es cre ve rem essa cor que não exis te: par da. Aí é que
está o pro ble ma. Mas se se cons ci en ti zar o povo, mu i-
tos vão di zer, até a quar ta ge ra ção, que são ne gros, e
não tem con ver sa. Se fi zer o ben di to DNA ago ra, que
é mo dis mo, vai com pro var. E, se ne ces sá rio for, tudo
bem. O que pre ci sa é cons ci en ti za ção.A es co la ri da de
é ple na, tem que ser para to dos. Com isso, au to ma ti-
ca men te, fi ca re mos me lhor tam bém. Agra de ço. Foi
mu i to bem co lo ca do.

Qu an to ao ín dio, é mu i to pe que na a por cen ta-
gem per to de nós.E o fato de cha má-los de ín di os já é 
pe jo ra ti vo, tam bém. É o ca bo clo, é o ho mem da mata
que está en tre nós e deve ser re co nhe ci do. Mas va -
mos cu i dar pri me i ro do ne gro, que é uma si tu a ção ter -
rí vel, pois vive den tro do nos so sis te ma. Pos te ri or-
men te, tra re mos os ín di os tam bém. Um de cada vez.
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Do con trá rio, V. Exªs vão nos es mi u çar tan to que não
te re mos di re i to a nada. Obri ga da.

O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) – Antes de
ou vir a Drª Dul ce Ma ria Pe re i ra, pre ten de co men tar
tam bém o Dr. Ro ber to Bor ges, a quem pas so a pa la-
vra. Peço ape nas que use o me nor tem po pos sí vel a
fim de que pu dés se mos ou vir a Drª Dul ce Ma ria Pe re i-
ra.

O SR. ROBERTO BORGES MARTINS – Gos ta-
ria de co men tar as ob ser va ções do Se na dor Jef fer-
son Pe res com re la ção à iden ti fi ca ção. Quem se ria o
be ne fi ciá rio des sa po lí ti ca. É uma ques tão real, acre -
di to que exis te sim. Ape nas sus ten to que é uma ques -
tão ope ra ci o nal a ser en fren ta da e re sol vi da. Não é
uma ques tão de fun do, que de ter mi na ria a ado ção ou
não da po lí ti ca. Cre io que é ope ra ci o nal e que há ma -
ne i ras de en fren tá-la.

Cer ta vez, Se na dor, ma ni fes tei essa mes ma di -
fi cul da de num de ba te a res pe i to do tema e re ce bi
uma res pos ta que me fez ca lar, de um mi li tan te do
Mo vi men to Ne gro. Eu dis se que no Bra sil exis te um
con tí nuo per fe i to de cor, do mais bran co ao mais ne -
gro. É di fí cil es ta be le cer o cor te. O mi li tan te ne gro me
dis se o se guin te: “Atri bua essa mis são à po lí cia, que
sa be rá per fe i ta men te quem é bran co e quem é ne gro.
A po lí cia bate no ne gro com mu i to mais pra zer do que
bate no bran co. Ou a atri bua ao por te i ro de um pré dio
ele gan te do Rio de Ja ne i ro, que ele sa be rá per fe i ta-
men te dis tin guir.” É cla ro que é uma vi são que não po -
de mos ado tar no de se nho de uma po lí ti ca, mas in sis-
to que essa é uma ques tão a ser en fren ta da e re sol vi-
da, não um im pe di men to à ado ção de po lí ti cas.

Com re la ção aos in dí ge nas, que ro de i xar cla rís-
si mo e cre io que na mi nha pri me i ra apre sen ta ção dis -
se que é ne ces sá rio, sim, ha ver po lí ti cas com pen sa-
tó ri as, po lí ti cas de aten ção es pe ci al às po pu la ções in -
dí ge nas. Não te nho ne nhu ma dú vi da a esse res pe i to.
Ape nas de fen do a idéia de que seja ou tro pro je to, que 
es ta be le ça mos co tas para a po pu la ção ne gra ou ou -
tras for mas de ação afir ma ti va – a cota não é a úni ca – 
e es ta be le ça mos tam bém para a po pu la ção in dí ge na,
mas que man te nha mos se pa ra do. Os pro ble mas que
es sas po pu la ções en fren tam são di fe ren tes. A po pu-
la ção in dí ge na tem pro ble mas sé ri os, às ve zes, por
exem plo, de pre ser va ção da sua pró pria iden ti da de
cul tu ral ou ét ni ca. Enfim, há pro ble mas di fe ren tes. E,
pelo ta ma nho, pelo peso nu mé ri co da po pu la ção in dí-
ge na, acre di to que a so ci e da de bra si le i ra tem con di-
ções de re sol ver ra pi da men te to dos os pro ble mas de
in clu são da po pu la ção in dí ge na, por que nós, efe ti va-
men te, es ta mos fa lan do de uma po pu la ção in dí ge na
mes mo. O Se na dor co nhe ce a ques tão me lhor do que 

eu, por ser do Ama zo nas. Mas es ta mos fa lan do de
uma po pu la ção de 300 mil pes so as nos cen sos.

A so ci e da de bra si le i ra tem con di ções até eco -
nô mi cas de re sol ver o pro ble ma de pro mo ção so ci al
da po pu la ção in dí ge na com mu i to mais fa ci li da de do
que da po pu la ção ne gra, que, tam bém pelo cen so, é
de cer ca de 80 mi lhões.

Era só essa a mi nha ob ser va ção. Eu não gos ta-
ria que em ne nhum mo men to se in ter pre tas se que eu
dis se que a po pu la ção in dí ge na não deve re ce ber po -
lí ti cas es pe ci a is.

O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) – Com a pa -
la vra o Sr. Car los Alves Mou ra, pre si den te da Fun da-
ção Cul tu ral Pal ma res.

O SR. CARLOS ALVES MOURA – Se na dor Jef -
fer son Pe res, V. Exª co me çou a sua in da ga ção tra zen-
do exem plos do co ti di a no, e eu me re por ta rei tam bém
a exem plos do co ti di a no so bre essa ques tão do ra cis-
mo, da dis cri mi na ção con tra o ne gro, a ques tão da
base da pi râ mi de, se a pro ble má ti ca toda vem so men-
te da es cra va tu ra, de um pro ces so de clas ses, etc.

Fico a me per gun tar por que, quan do um ne gro
ou uma ne gra por ven tu ra têm re si dên cia em ba ir ros
no bres das ci da des, se al guém toca a cam pa i nha e
se vem o dono da casa, não bran co, esse al guém per -
gun ta: “onde está o dono da casa?”. É uma ques tão
mu i to mais pro fun da, Se na dor. E fico um pou co pre o-
cu pa do por que V. Exª traz in da ga ções, de cer ta for -
ma, con tun den tes e que po dem re al men te es ta be le-
cer o con tra di tó rio e tra zer dú vi das sé ri as com re la ção
ao pro je to.

Uma ou tra ques tão que V. Exª traz é quan to a
como se de ci dir com re la ção ao be ne fi ciá rio do pro je-
to de lei, se for apro va do. Eu res pon de ria da se guin te
ma ne i ra. A ques tão ra ci al no Bra sil é tão sé ria, nós so -
mos tão dis cri mi na dos, tão re je i ta dos, que di fi cil men-
te ha ve rá um não-ne gro ou uma não-ne gra que que -
re rá de cla rar-se como tal. Ain da que seja para ser be -
ne fi ci a do pela le gis la ção, di fi cil men te o não-ne gro de -
cla rar-se-á como tal.

V. Exª trou xe a fi gu ra da par ti da, e é exa ta men te
isso que as me di das com pen sa tó ri as e as ações afir -
ma ti vas pro cu ram, ou seja, o Esta do e a so ci e da de
es ta be le ce rem po lí ti cas e es ta be le ce rem me ca nis-
mos que pos sam com pen sar o atra so des se gru po
so ci al – no caso em co la ção, so mos nós, ne gros – em
fun ção da dis cri mi na ção e do pre con ce i to.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) – O Dr. Ro -

ber to pe diu um mi nu to de li cen ça, e já re tor na à mesa.
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É ló gi co que a Co mis são agra de ce a pre sen ça
de to dos os con vi da dos, mas que re mos fa zer um
agra de ci men to es pe ci al à Emba i xa do ra Dul ce Ma ria
Pe re i ra, que veio de Lis boa, aten den do ao con vi te da
Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia do
Se na do para este de ba te, para esta au diên cia pú bli-
ca. Qu e re mos fa zer aqui um agra de ci men to mu i to es -
pe ci al à Drª Dul ce, a qual pas so a pa la vra, por 15 mi -
nu tos. Evi den te men te, se re mos to le ran te, em fun ção
até de ela ter se des lo ca do de Lis boa até aqui, e se ria
in de li ca do da mi nha par te, se che gas se aos 15 mi nu-
tos e eu cor tas se sua pa la vra abrup ta men te.

Por tan to, tem a pa la vra a Emba i xa do ra Dul ce
Ma ria Pe re i ra.

A SRA. DULCE MARIA PEREIRA – Exmº. Sr.
Pre si den te, Exmºs. Srs. par ce i ros de Mesa, mi nha
cara Mãe Síl via – é uma hon ra sen tar-me ao seu lado
nes ta mesa –, se nho ras e se nho res pre sen tes, meu
caro ami go par ce i ro de luta, meu lí der, uma vez que
fui su plen te de V. Exª, Se na dor Edu ar do Su plicy...

O SR. EDUARDO SUPLICY – Mas que veio
com o ca be lo bo ni to, veio. (Ri sos) Des cul pe-me, Pre -
si den te, é só uma ob ser va ção de ca ri nho à mi nha
ami ga Dul ce Ma ria Pe re i ra.

A SRA. DULCE MARIA PEREIRA – É uma hon -
ra po der par ti ci par des ta re u nião tão im por tan te, e eu
di ria que é mi nha obri ga ção aten der a este con vi te.
Não faço mais do que cum prir o que não ape nas eu
como mu i tas ou tras pes so as, mu lhe res e ho mens,
ne gros e não ne gros, da mi nha ge ra ção de vem fa zer
para que pos sa mos mu dar a nos sa re a li da de e, so -
bre tu do, mu dar o nos so co ti di a no bra si le i ro, para que
ele seja, de fato, um co ti di a no de jus ti ça, de igual da-
de, de opor tu ni da des igua is. Agra de ço, ain da, a opor-
tu ni da de e con si de ro da ma i or im por tân cia este de ba-
te aqui nes te Se na do e da ma i or opor tu ni da de a apre -
sen ta ção do Pro je to de Lei nº 650, ago ra em de ba te,
de au to ria do Se na dor José Sar ney, ten do como Re -
la tor o Se na dor Se bas tião Ro cha.

Pen so que to dos sa be mos, e te nho cer te za que
o Dr. Ro ber to, mu i to an tes de mim, deve ter tra ta do de 
uma ques tão fun da men tal: como a pi râ mi de so ci al
bra si le i ra se es tru tu rou, so bre tu do a par tir da ori gem
ét ni ca e do gê ne ro. Sa be mos que as nos sas de si gual-
da des his tó ri cas fo ram cons tru í das a par tir des sas re -
fe rên ci as. Isso sig ni fi ca que, se te mos me ca nis mos e
uma es tru tu ra so ci al que de ter mi na o lu gar his tó ri co,
eco nô mi co, po lí ti co dos ci da dãos des ta nos sa Na ção,
é pre ci so que pos sa mos en con trar os me ca nis mos
para trans for mar e mo di fi car essa re a li da de. Tam bém
co nhe ce mos to dos os me ca nis mos uti li za dos em ou -

tras so ci e da des e even tu al men te na nos sa pró pria
so ci e da de, seja para pro du zir a in clu são, seja para
pro du zir a ex clu são. Para pro du zir a ex clu são, co nhe-
ce mos tal vez um dos sis te mas mais con de na dos do
mun do, que foi o cha ma do re gi me do apart he id, aqui -
lo que mu i tos de nós cha ma mos o apart he id le gal na
Áfri ca do Sul.

Mas sa be mos que além dos me ca nis mos vi sí-
ve is, dos me ca nis mos ab so lu ta men te con tro la dos,
seja pelo Esta do ou pela so ci e da de, como fo ram
aque les que es tru tu ra ram o re gi me do apart he id na
Áfri ca do Sul, ou tros sis te mas so ci a is es tru tu ram sis -
te mas e re gi mes de de si gual da de atra vés de me ca-
nis mos nem sem pre tão fa cil men te men su rá ve is, nem 
sem pre tão fa cil men te de tec tá ve is, como é o caso das
de si gual da des ra ci a is no Bra sil. É vi sí vel, é sen ti do,
to dos sa be mos e co nhe ce mos, to dos es ta mos ven do
o re sul ta do, e o re sul ta do é, so bre tu do, uma de si gual-
da de pro fun da no que diz res pe i to ao de sen vol vi men-
to hu ma no dos nos sos pró pri os ci da dãos, en tre tan to
as for mas de tra ba lhar com a trans for ma ção des sa
re a li da de são aque las que es tão em ques tão. Isso se
con si de rar mos que exis tem aque les que de fato que -
rem pro mo ver mu dan ças pro fun das so bre tu do nes-
sas re fe rên ci as que es tru tu ra ram a nos sa pró pria so -
ci e da de.

Por tan to, tra tar hoje de po lí ti cas de ação afir ma-
ti va é fun da men tal. Ago ra, é im por tan te tam bém que
sa i ba mos que co tas não são po lí ti cas; os sis te mas de
co tas são me ca nis mos, por ve zes, fun da men ta is,
como é o caso des se pro je to de lei, para que se pro -
mo vam as pos si bi li da des de re fe rên ci as mais jus tas
ou de re fe rên ci as para que se cons tru am a jus ti ça.

Des sa for ma, dis cu tir e tra tar, no Bra sil, de po lí ti-
cas de Esta do, po lí ti cas pú bli cas, para a su pe ra ção
do ra cis mo, é fun da men tal até mes mo para que pos -
sa mos tra ba lhar pos si bi li da des ob je ti vas de cons tru-
ção de no vas re fe rên ci as para o pró prio de sen vol vi-
men to na ci o nal.

Se gun do, as se gu rar que pro je tos como es ses
per mi tam in clu si ve no vas re fe rên ci as como ins tru-
men tos de de sen vol vi men to re pre sen tam hoje uma
pos si bi li da de úni ca, ím par e fun da men tal, para que
pos sa mos co me çar a tra tar des sas ma ze las, des se
cân cer so ci al pro fun do que é o ra cis mo.

Por ou tro lado, o de ba te que se faz so bre a opor-
tu ni da de ou não de se es tru tu rar um sis te ma de co tas
na área da edu ca ção, para que a po pu la ção ne gra ou
se to res des sa po pu la ção te nha aces so à uni ver si da-
de, peço des cul pas, mas acre di to que não tem sido
ab so lu ta men te ho nes to. Se vir mos os da dos, sa be re-
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mos que te mos hoje um nú me ro ex tre ma men te sig ni-
fi ca ti vo de jo vens que não tem a pos si bi li da de de in -
gres so nas uni ver si da des. Não es ta mos ex clu in do a
pos si bi li da de quan do tra ta mos des se tema, de ou tros
me ca nis mos, da es tru tu ra ção de ou tras po lí ti cas que
as se gu rem a in tro du ção de jo vens ou de to dos os
nos sos ci da dãos e a pos si bi li da de do aces so dos ne -
gros ao en si no bá si co de qua li da de. Não há uma es -
co lha a ser fe i ta. Essa não é uma dis cus são que te nha
pro ce dên cia real, é mu i to mais pro vo ca da – e não es -
tou aqui jul gan do as pes so as que ex pres sam essa
opi nião, mas es tou, so bre tu do, tra ba lhan do com os
con ce i tos for mu la dos mu i to an te ri or men te aos con ce-
i tos po lí ti cos que aqui se ma ni fes tam.

Foi du ran te o pe río do ini ci al da Re pú bli ca que
teve iní cio esta dis cus são – que lem bra um pou co a
dis cus são do ovo e da ga li nha – se de ve ría mos in ves-
tir na que les que já es ta vam, de al gu ma for ma, en ga-
ja dos no pro ces so pro du ti vo ou se de ve ría mos tra ba-
lhar e as se gu rar o aces so àque les que es ta vam fora
do pro ces so pro du ti vo, fora do sis te ma edu ca ci o nal.
Então, essa é uma dis cus são que sur giu, na ver da de,
no iní cio do pe río do que an te ce de a Re pú bli ca, du-
ran te o seu pro ces so de tran si ção.

Hoje con se guir mos im plan tar ou apro var le gis-
la ções como essa que nos per mi tam cri ar re fe rên ci as
para o co me ço, pelo me nos, do es ta be le ci men to de
sis te mas um pou co mais jus tos sig ni fi ca dar pas sos
im por tan tes e re pa rar, se for pos sí vel, e não sei se é,
o que po de mos cha mar hoje de uma per ver si da de ex -
tra or di ná ria que foi es tru tu ra da no Bra sil, so bre tu do a
par tir da Re pú bli ca.

É pre ci so que sa i ba mos que o pro ces so re pu bli-
ca no foi ex tre ma men te ex clu den te, cri ou me ca nis mos
de ex clu são, e me ca nis mos que até hoje es tão sen do
dis cu tin do e di ria que de for ma ex tre ma men te atra sa-
da, se con si de ra mos a re a li da de his tó ri ca de ou tras
so ci e da des, por que es ta mos ain da pre sos àque las
dis cus sões da que les que ti nham medo de os ne gros
se tor na rem ma i o ria no País e as su mi rem o con tro le,
como já acon te ceu, ou como di zi am que po de ria
acon te cer em ou tros lo ca is do mun do. Então, es ta-
mos tra ba lhan do com fan tas mas que de vem ser exor -
ci za dos e eli mi na dos do nos so pro ces so his tó ri co.
Sem pre digo que nos sa vida não vale mu i to, a não ser 
que ela seja re fe rên cia, so bre tu do, para a trans for ma-
ção so ci al. Sou um pro du to das quo tas, pri me i ra men-
te um pro du to da quo ta zero. Qu a se to dos os ne gros
que, em al gum lu gar his tó ri co, ocu pam al gum es pa ço
na so ci e da de são pro du to des sa quo ta zero, onde
não exis tem ne gros, por aca so so bre vi vem e de al gu-
ma for ma aca bam ten do al gu ma im por tân cia, às ve -

zes, até mes mo para com pro var que não exis te ra cis-
mo, o que é ab so lu ta men te ter rí vel. Qu e ren do ou não,
qual quer ne gro que so bre vi ve na nos sa es tru tu ra ain -
da aca ba sen do uti li za do pelo sis te ma so ci al como
aque las fi gu ras cha ma das to kens. Em vá ri os mo men-
tos, so bre tu do de se to res pro gres sis tas per ce bi am
como é ne ga ti vo e no ci vo ao Bra sil não as se gu rar mos
a pos si bi li da de da ex pres são da in te li gên cia fe mi ni na
e da in te li gên cia ne gra nos vá ri os con tex tos so ci a is.

Ao mes mo tem po, aque les de nós que, de al gu-
ma for ma, so bre vi vem em al gum sis te ma, por ou tro
lado, ex pres sam mu i to essa pos si bi li da de que po de-
ria vir a ser uma pos si bi li da de mu i to mais am pla para
que cons tru ís se mos de fato uma na ção com um po -
ten ci al pro du ti vo mu i to mais ele va do, so bre tu do para
que a re a li da de his tó ri ca fos se ou tra. Por tan to, eu
gos ta ria de ma ni fes tar aqui meu apo io re fle xi vo a
essa pro pos ta.

Fi quei ain da mais fe liz quan do, che gan do do ae -
ro por to, ouvi num co mí cio da CUT uma men ção po si-
ti va a este de ba te que se faz aqui, de que são fa vo rá-
ve is às quo tas, pois eles, que mu i tas ve zes ques ti o na-
vam o tra ta men to para al guns se to res es pe cí fi cos da
po pu la ção, apren de ram que não há in clu são sem me -
ca nis mos es pe cí fi cos.

O Bra sil e os ne gros ga nha rão, por que tam bém
é im por tan te. Sem dú vi da al gu ma, nos sa tra je tó ria,
nos sa re fe rên cia como so ci e da de pla ne tá ria tam bém
será uma re fe rên cia mu i to mais dig na se pas sar mos a 
ter a co ra gem de cri ar me ca nis mos que de fato pro -
mo vam gru pos ex clu í dos. Esse, sem dú vi da ne nhu-
ma, é um dos me ca nis mos ex tre ma men te im por tan-
tes.

Fi na li zo di zen do que, há mu i to anos, acre di to
que no fi nal dos anos 70, pela pri me i ra vez, na que le
mo men to, foi atu a li za da uma pes qui sa so bre a de si-
gual da de no uni ver so es co lar, que foi fe i ta, na épo ca,
pelo ga bi ne te do en tão De pu ta do Esta du al Edu ar do
Su plicy. Pe guei essa pes qui sa, que é ver go nho sa-
men te atu al. Qu an do pe ga mos os da dos do Ipea,
ago ra tra ba lha dos, so bre tu do como re fe rên cia para a
con fe rên cia mun di al de com ba te ao ra cis mo, os da-
dos são ver go nho sa men te atu a is. Acre di to que po de-
mos nos dar a chan ce de cons tru ir, de cri ar me ca nis-
mos que per mi tam, in clu si ve ao Esta do bra si le i ro,
hon rar al guns dos com pro mis sos in ter na ci o na is. O
Esta do bra si le i ro tem as si na do, tem sido co-sig na tá-
rio, fa zen do com que esse pro je to e ou tros que tra mi-
tam nes ta Casa e no Con gres so pos sam de fato ser
apro va dos.

Mu i to obri ga da.

Maio  de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  22 08617

    319MAIO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) – Agra de ce-
mos à Drª Dul ce Ma ria Pe re i ra.

Pas so a pa la vra ao Se na dor Se bas tião Ro cha,
que é o Re la tor do pro je to.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA – Mais uma vez, eu 
gos ta ria de cum pri men tar to dos os de ba te do res e
agra de cer a pre sen ça de les nes ta Co mis são. Na con -
di ção de Re la tor do pro je to, ma ni fes to de pron to meu
voto fa vo rá vel, em tese, ao pro je to.

Emi ti um re la tó rio ini ci al no es for ço de apro var
esse pro je to na Co mis são ain da du ran te a con fe rên-
cia re a li za da na Áfri ca do Sul. Po rém, por se tra tar de
ma té ria que, de fato, re quer apro fun da men to para ser
me lhor com pre en di da pela so ci e da de bra si le i ra e
pelo Par la men to, achei por bem con cor dar com a au -
diên cia pú bli ca ou com as au diên ci as pú bli cas, se
por ven tu ra ou tras fo rem so li ci ta das além des ta, se o
pro je to tra mi tar em ou tras Co mis sões.

De ma ne i ra ge ral, sou fa vo rá vel às po lí ti cas
com pen sa tó ri as e às ações afir ma ti vas. Não as vejo
como me ca nis mos de so lu ções es tru tu ra is, mas
como me i os de re du ção das de si gual da des que gras -
sam pelo Bra sil afo ra, se jam elas re gi o na is, so ci a is,
ra ci a is. Um País tão de si gual como o Bra sil, em to dos
es ses as pec tos, não pode des pre zar qual quer tipo de
pro pos ta que ve nha, ain da que de ma ne i ra não to tal-
men te efi caz, pro pi ci ar o aces so de de ter mi na dos
gru pos da nos sa po pu la ção que es te jam em des van-
ta gem.

Va lho-me tam bém do dis po si ti vo cons ti tu ci o nal
men ci o na do pelo Dr. Ro ber to Mar tins, que é a es sên-
cia do meu pen sa men to, a res pe i to do tra ta men to de -
si gual aos de si gua is. Pes qui sas e es tu dos cons ta tam
cla ra men te que a po pu la ção ne gra do Bra sil, de fato,
en con tra-se em si tu a ção de de si gual da de bas tan te
evi den te, por isso, de al gu ma for ma, me re ce so lu ções
que apon tem para ações afir ma ti vas, ain da que se-
jam dis cri mi na tó ri as – do pon to de vis ta da dis cri mi-
na ção po si ti va.

Re a fir mo meu voto fa vo rá vel ao pro je to, como
dis se, em tese. E por que em tese? Por que es tou es -
tu dan do e me de bru çan do so bre a ques tão, como
sem pre faço, so bre tu do por se tra tar de as sun to, de
cer ta for ma, novo para mim em ter mos de de ba te e de 
exa me.

Qu an do ain da era alu no de um cur so de po lí ti-
cas pú bli cas da Uni ver si da de do Rio de Ja ne i ro, exa -
mi nei pro je to que tra mi tou na Câ ma ra dos De pu ta-
dos, de au to ria do De pu ta do Luiz Sa lo mão. Era um
pro je to mais com ple xo, mais pro fun do do que este
apre sen ta do pelo emi nen te Se na dor José Sar ney

que, exa ta men te por ser mais en xu to, pa re ce-me
mais ade qua do para o tra ta men to da ques tão. Cer ta-
men te, a re gu la men ta ção po de rá de fi nir os cri té ri os e
a ope ra ci o na li za ção do de se jo do Par la men to ao
trans for mar esse pro je to em lei. Não cos tu mo li dar
com esse as sun to fre qüen te men te, por isso o exa mi-
no de for ma mu i to cri te ri o sa.

Já que não pu de mos vo tar o pro je to na opor tu ni-
da de da re a li za ção da con fe rên cia na Áfri ca do Sul,
en ten do ser pos sí vel apri mo rá-lo em al guns as pec-
tos, des de que haja su ges tões nes se sen ti do. Se for
ne ces sá rio, po de rei re ti rar o re la tó rio ini ci al para apre -
sen tar...

O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) – No bre Se -
na dor, se V. Exª me per mi te, gos ta ria de dar uma in -
for ma ção que con si de ro im por tan te. Este pro je to está 
sen do ana li sa do em ca rá ter ter mi na ti vo na Co mis são
de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia. Sen do apro va-
do, se não hou ver re cur so, nem pas sa rá para o Ple ná-
rio, se guin do di re to para a Câ ma ra dos De pu ta dos.
Por tan to, ele só tem esse pas so aqui no Se na do Fe -
de ral, se não hou ver re cu so.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA – Obri ga do pela in -
for ma ção, Sr. Pre si den te.

Estou me va len do de al guns es pe ci a lis tas  lo gi-
ca men te, essa Mesa está com pos ta por es pe ci a lis tas
no as sun to – e, se sur gi rem su ges tões, pro pos tas de
apri mo ra men to do pro je to, mes mo eu ten do apre sen-
ta do o re la tó rio, é pos sí vel a re ti ra da dele, para que
pos sa mos apri mo rá-lo, para que ele seja o mais jus to
e o mais ade qua do nes se es pec tro que se pre ten de
apro var.

Enten do que esse as sun to sen si bi li za o Con-
gres so Na ci o nal e gran de par te da so ci e da de bra si le i-
ra. Ele terá os seus opo si to res, como qual quer ou tro
as sun to de in te res se da co le ti vi da de. Ha ve rá con tro-
vér si as, di ver gên ci as, mas, pelo que te nho exa mi na-
do, pelo me nos en tre os Se na do res, pa re ce-me que
esse pro je to tem gran de pos si bi li da de de ser apro va-
do na Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia.
Se, por aca so, for ao ple ná rio, será da mes ma for ma.

Então, al guns as pec tos abor da dos pelo Se na-
dor Jef fer son Pe res, além dos que cer ta men te se rão
apre sen ta dos como con tri bu i ção pe los de ma is Se na-
do res, pa re cem-me re le van tes do pon to de vis ta de
de ci dir mos qual o me lhor tex to que de ve rá ser trans -
for ma do em lei, com o in tu i to de ga ran tir uma po lí ti ca
afir ma ti va nes sa área.

Um dos pon tos é exa ta men te a de fi ni ção de cri -
té ri os. Acre di to que to dos os pa les tran tes es tão com o 
pro je to na mão e, se não es ti ve rem, a Se cre ta ria pode 
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pro vi den ciá-lo. Pois bem, na opi nião dos es pe ci a lis tas
da Mesa, como está o tex to, em que o can di da to de -
cla ra cum prir as re gras, as nor mas, esse cri té rio sa -
tis faz? O in ci so do pa rá gra fo úni co diz: “Na ins cri ção,
o can di da to de cla ra en qua drar-se nas re gras as se gu-
ra das na pre sen te lei”. Esse cri té rio é sa tis fa tó rio?

O Se na dor Edu ar do Su plicy apre sen tou uma
emen da, da qual so li ci to a V. Exª que me pas se o tex -
to. Aqui, já há ou tro as pec to. Pri me i ro, que ro de ba ter
so bre o cri té rio de raça, com re la ção à po pu la ção ne -
gra. A emen da do Se na dor Edu ar do Su plicy abran ge
os in dí ge nas, ou tro as sun to que que ro de ba ter em se -
gui da. S. Exª pro põe: “Alte re-se a ex pres são ‘ne gra’
para ‘de as cen dên cia ne gra ou in dí ge na’”. Fica me-
lhor a ex pres são “as cen dên cia ne gra”? A pro pos ta do 
Se na dor Edu ar do Su plicy al te ra o ca put do art. 1º,
nem al te ran do o pa rá gra fo úni co. O pro je to diz que
fica es ta be le ci da a cota mí ni ma de 20% para a po pu-
la ção ne gra, en quan to a emen da pro põe, em vez de
“po pu la ção ne gra”, “po pu la ção de as cen dên cia ne gra
ou in dí ge na”. Por en quan to, de i xe mos de lado a ques -
tão in dí ge na, que de ba te re mos em se gui da. Fi ca rá
me lhor co lo ca da a ex pres são “de as cen dên cia ne-
gra”, em subs ti tu i ção à ex pres são “po pu la ção ne gra”
que es ta va no pro je to? Essa é uma emen da apre sen-
ta da pelo Se na dor Edu ar do Su plicy.

Em se gui da, há a ques tão do pa rá gra fo úni co,
abor da da pelo Se na dor Jef fer son Pe res: “Na ins cri-
ção, o can di da to de cla ra en qua drar-se nas re gras as -
se gu ra das na pre sen te lei”. A de cla ra ção, por si só, é
su fi ci en te? Ou deve ha ver ou tro cri té rio que com pro ve
essa as cen dên cia, se op tar mos pela pro pos ta do Se -
na dor Edu ar do Su plicy?

Nos Esta dos Uni dos, pelo que es tu dei, pa re ce
que eles são até mais di re tos: di zem “po pu la ção ne -
gra de ori gem afri ca na”, por que exis te a po pu la ção de 
ori gem afri ca na que não é ne gra. Por exem plo, na
Áfri ca do Sul, te mos ne gros e bran cos. Então, usam a
ex pres são “po pu la ção ne gra de ori gem afri ca na”. Na
ope ra ci o na li za ção, na exe cu ção da lei. Assim, o Po-
der Exe cu ti vo fi ca ria com a res pon sa bi li da de de de fi-
nir me lhor es ses cri té ri os. Mas a lei tem de as se gu rar
o ma cro, o as pec to ge ral, de po is pode ser que, por re -
gu la men ta ção, se es ta be le çam cri té ri os mais es pe cí-
fi cos.

Mas, se co me ter mos al gum equí vo co nes ta de -
fi ni ção do di re i to, a quem é as se gu ra do o di re i to, a re -
gu la men ta ção não po de rá cor ri gir. Por isso, co lo co
esta ques tão da de fi ni ção cla ra so bre se é ne ces sá rio
ou pos sí vel es ta be le cer mos uma ex pres são que me -
lhor sim bo li ze e iden ti fi que o pro je to e a pro pos ta.

Esse é um as pec to so bre o que eu gos ta ria de ou vir
os de ba te do res.

A ou tra ques tão é re la ti va à ren da. Con fes so que 
sou mu i to sen sí vel, em bo ra en ten da que, no con jun to,
de vês se mos até de sas so ci ar a ques tão da raça da de 
ren da. Pa re ce-me que se con se gui ria apro fun dar a
jus ti ça que que re mos es ta be le cer, se pu dés se mos
jun tar a ques tão da raça com a da ren da, den tro do
que dis se o Se na dor Jef fer son Pe res. Isso me pa re ce
ser bas tan te com ple xo, di fí cil de exe cu tar. O Dr. Ro -
ber to Mar tins já se pro nun ci ou so bre isso, no sen ti do
de que não de ve mos mis tu rar as co i sas; de que não
de ve ría mos nos de bru çar so bre es sas ou tras ques-
tões im por tan tes tam bém, mas que po dem des vir tu ar
a idéia prin ci pal de cor ri gir as in jus ti ças ra ci a is em
nos so País, que, por con se qüên cia, re sul ta ram em in -
jus ti ças so ci a is.

Con tu do, esse é um as pec to cuja a dis cus são
eu gos ta ria de ou vir. Sen do pos sí vel, as so ci ar, por que
as sim aten de ría mos a po pu la ção ne gra, es pe ci al-
men te a po pu la ção po bre – não sei se os da dos cor -
res pon dem , em bo ra te nha o se nhor dito que os ne -
gros cons ti tu em o do bro da po pu la ção bran ca em re -
la ção à po bre za. Os da dos que te nho di zem que 68%
dos po bres e in di gen tes se ri am de cor ne gra.

O SR. ROBERTO BORGES MARTINS – Os
dois da dos es tão cor re tos, Se na dor, pois 68% da po -
pu la ção clas si fi ca da como aba i xo da li nha de po bre za
no Bra sil são de ne gros ou de afro des cen den tes –
usan do a clas si fi ca ção do sen so, se ri am ne gros ou
par dos. A in ci dên cia de po bre za na po pu la ção ne gra
é duas ve zes mais alta do que na bran ca.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA – Exa to.
Se guin do esse ra ci o cí nio, já es ta re mos aten-

den do tam bém o cri té rio da po bre za, quan do se es ta-
be le ce a cota para os ne gros. Ao me nos, se rão aten -
di dos 68% dos po bres do País. Esse, por tan to, é um
as pec to in te res san te e re le van te. Mes mo as sim, se
pu dés se mos as so ci ar os dois as pec tos, con tem pla-
ría mos me lhor a ace i ta ção des se pro je to jun to à opi -
nião pú bli ca, até por que um dos nos sos ob je ti vos e
pre o cu pa ções é não des per tar o ódio ra ci al, que exis -
te, mas é de cer ta for ma ve la do, não é ex pli ci to. Ele
não se igua la ao que acon te ce nos Esta dos Uni dos
ou na Áfri ca do Sul. Por tan to, não es ti mu lar o ódio ra -
ci al em nos so País, em vez de tra zer be ne fí ci os é o ar -
gu men to de se to res que são con trá ri os ou têm res tri-
ções ao pro je to.

A ren da, des sa for ma, em bo ra eu en ten da que
já es te ja par ci al men te con tem pla da, se pu dés se mos
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tam bém fi xar cri té ri os de ren da as so ci a dos à cota,
po de ría mos es tar sen do mais jus tos.

Qu an to aos ou tros gru pos, quan do re ce bi o pro -
je to para re la tar, in te res sei-me por esta ques tão. Va -
mos es ti pu lar 20% como uma re ser va de va gas nas
uni ver si da des. Den tro des ses 20%, va mos es tra ti fi-
car? Isso se ria pos sí vel? Se os ín di os cor res pon dem
a 0,2% da po pu la ção bra si le i ra, há que se con si de rar
os seus des cen den tes, se ria pos sí vel es tra ti fi car?
Des ses 20%, 1%. Se ria 1% do to tal das va gas, e não
1% dos 20%, o que cor res pon de ria a 5% dos 20%, ou
a 1% do to tal de va gas des ti na do à po pu la ção in dí ge-
na. Te mos ou tros gru pos po pu la ci o na is. Por exem plo,
os de fi ci en tes vi su a is. Estra ti fi car é pos sí vel? É pos sí-
vel es ta be le cer um cri té rio de 20% no ge ral e agru par,
de cer ta for ma, os in dí ge nas e mais um ou dois se gui-
men tos de nos sa so ci e da de? É pos sí vel? É viá vel?
Aju da a cons tru ir um pro je to mais jus to? É um ou tro
as pec to que gos ta ria de men ci o nar. Até por que há
uma emen da do Se na dor Edu ar do Su plicy que diz
“de as cen dên cia ne gra e/ou in dí ge na”. O Dr. Ro ber to
men ci o nou a de fi ni ção do Cen so: ne gra e par da. Em
mi nha cer ti dão de nas ci men to, por exem plo, cons ta
“cor par da”. E não te nho, pelo que me cons ta, ne-
nhum as cen den te de ori gem afri ca na. Há um pro ble-
ma com as pes so as que fa zem o do cu men to, que de -
fi nem a cor no mo men to de re di gir a cer ti dão de nas -
ci men to. Na dú vi da, sem pre op tam pelo par do. Pa re-
ce-me que, a par tir da apro va ção des sa lei, po de ría-
mos ela bo rar um pro je to que de fi nis se me lhor, jun to
aos car tó ri os de re gis tro ci vil, cri té ri os para que pos -
sam afe rir me lhor a cor. Caso con trá rio, ocor re rá esse
pro ble ma. Qu an do nas ci, mi nha fa mí lia di zia que eu
era como um pe da ço de al go dão de tão bran co. Co lo-
ca ram, em mi nha cer ti dão de nas ci men to, “cor par-
da”. Cre io que foi o ta be lião ou o es cri vão.

Há mu i to pro ble ma de am bi güi da de. O as sun to
é, in clu si ve, a mo ti va ção de um ar ti go mu i to in te res-
san te e aqui já co men ta do pelo Dr. Ro ber to. O ar ti go
re fe re-se, exa ta men te, à quo ta 100 e é de au to ria
ex-Go ver na dor Cris to vam Bu ar que. S. Sª foi um de
nos sos con vi da dos, mas não pôde com pa re cer. Nes -
se ar ti go, o ex-Go ver na dor Cris to vam Bu ar que apo ia
a quo ta, mas faz um di fe ren ci al. Não se pode ima gi nar
que a quo ta vá re sol ver os pro ble mas das de si gual da-
des so ci a is em nos so País, que vá re ver ter o pro ble-
ma da po bre za na po pu la ção ne gra. As cri an ças de
fa mí li as com ní ve is sa la ri a is de até dois sa lá ri os mí ni-
mos, em ge ral, não con se guem con clu ir o 2º grau.
Como o prin ci pal com po nen te da po pu la ção po bre é
de cor ne gra, são 68% ou 70%, a gran de ma i o ria dos
jo vens ne gros não con se gue con clu ir o 2º grau.

O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) – Se na dor
Se bas tião Ro cha, es tou olhan do o re ló gio. Sei que V.
Exª é o Re la tor, mas mi nha pre o cu pa ção é a de que o
Se na dor Jef fer son Pe res vol te e me dê uma bron ca
no va men te.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA – É o úl ti mo as pec-
to, Sr. Pre si den te.

Se só uma pe que na par te da po pu la ção po bre
con se gue con clu ir o 2º grau não será o re gi me de
quo tas que vai so lu ci o nar ou re ver ter a ques tão da
po bre za, ao me nos em um cur to pra zo. Pode ser que
a lon go pra zo, da qui a 50, 100 anos, me lho ran do-se o
aces so de toda a po pu la ção ao en si no fun da men tal e
ao 2º grau – e é esta a po lí ti ca mais ade qua da na opi -
nião do ex-Go ver na dor Cris to vam Bu ar que – ,de sen-
vol ven do-se, re al men te, me ca nis mos para que toda a 
po pu la ção bra si le i ra, ne gros e bran cos, te nham aces -
so ao en si no fun da men tal e ao 2º grau, con si ga mos
re ver ter a si tu a ção. A par tir daí, en tão, essa lei terá
efi cá cia para ser um ele men to para re ver ter a po bre-
za ou, ao me nos, par te da po bre za na po pu la ção ne -
gra.

São es ses as pec tos que co lo co para apre ci a ção
dos nos sos de ba te do res. Estou in te i ra men te à dis po-
si ção, in clu si ve, das en ti da des. Te mos aqui o Pre si-
den te da Fun da ção Pal ma res, te mos a Drª Dul ce, o
re pre sen tan te do Ipea, a Mãe Síl via, o re pre sen tan te
do Mi nis té rio. O Re la tor está aber to a qual quer idéia
para apri mo rar o tex to. O Re la tor está à dis po si ção
para re ce ber su ges tões que apri mo rem o pro je to e
que es ta be le çam um cri té rio mais cla ro para esse
pro je to. Que tra ga mais cla re za, mais trans pa rên cia à
idéia e à pro pos ta.

Antes de con clu ir, gos ta ria de, mais uma vez, e
já fiz isso an tes, pa ra be ni zar o Se na dor José Sar ney
por essa ini ci a ti va. É um as sun to com ple xo, con tro-
ver so, po lê mi co, mas o Se na dor José Sar ney me re ce,
de fato, os nos sos cum pri men tos, por ter tra zi do, nes -
te mo men to, à dis cus são a im por tân cia des se pro je to,
não nes te mo men to, esse pro je to tra mi ta há três
anos. Só para es cla re cer, fui in di ca do Re la tor ape nas
em abril des te ano. O pro je to tra mi ta há três anos. Por
isso, cum pri men to tam bém o au tor do pro je to, Se na-
dor José Sar ney.

O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) – Obri ga do,
Se na dor Se bas tião Ro cha, que pe diu para se ma ni-
fes tar.

Com a pa la vra o Dr. Au ré lio, que é re pre sen tan te
do Mi nis tro da Edu ca ção.

O SR. AURÉLIO HAUSCHILD – Con cor do com
a pre o cu pa ção do Sr. Re la tor, no sen ti do de que a re -
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da ção des se pa rá gra fo úni co, que é a mi nha vi são,
de ve ria ser um pou co mais bem es tu da da e ava li a da.
Cito dois exem plos, ra pi da men te: o pri me i ro é o pró -
prio caso do Fies, que é con tem pla do na lei. No Fies,
quan do o es tu dan te faz a ins cri ção, ele pre en che uma 
sé rie de da dos so ci o e co nô mi cos que vão pe sar no
seu ín di ce de clas si fi ca ção. Esses da dos, de po is, se o 
es tu dan te é pré-se le ci o na do, são ava li a dos por uma
co mis são per ma nen te que exis te na ins ti tu i ção.

No pro ces so se le ti vo des te pri me i ro se mes tre
do Fies, que ti nha 30 mil va gas, fo ram 30 mil pré-se le-
ci o na dos, 7 mil es tu dan tes fo ram re pro va dos na en -
tre vis ta com a co mis são, por que não con se gui ram
com pro var aque les da dos que ha vi am apre sen ta do. E
ti ve mos que cha mar os su plen tes, no caso.

Essa pre o cu pa ção exis te, por que mu i tos can di-
da tos, fe liz men te não é a ma i o ria, vão ten tar, de al gu-
ma ma ne i ra, para se con se guir van ta gem, bur lar a le -
gis la ção. Esse é o pri me i ro caso do Fies que cito, por -
que é um exem plo con cre to, que sen ti mos na pele, de
mu i tas pes so as pres ta rem in for ma ções in cor re tas.

O se gun do caso que cito é um pou co mais pi to-
res co, mas mos tra como as pes so as po dem ten tar
bur lar a le gis la ção. Du ran te al gum tem po, mo rei no
Pa ra guai. Lá, os ve te ra nos da Gu er ra do Cha co têm
pas se li vre nos ôni bus. A mi gra ção co re a na acon te-
ceu uns vin te anos, apro xi ma da men te, de po is da Gu -
er ra do Cha co.

Na épo ca em que eu es ta va lá, eles es ta vam fa -
zen do uma in ves ti ga ção, e o pro ble ma atin giu gran-
des pro por ções, por que es ta vam apa re cen do mu i tas
car te i ri nhas de co re a nos ve te ra nos da Gu er ra do
Cha co. Vin te anos de po is de que ti nham che ga do co -
re a nos no Pa ra guai, es ta vam-se apre sen tan do para
ter pas se li vre no ôni bus como ve te ra nos da Gu er ra
do Cha co.

Se essa le gis la ção fi car bem am pla, e, na ins cri-
ção, o can di da to de cla ra en qua drar-se, te nho medo
de que mu i tas pes so as que não se en qua dram na ca -
rac te rís ti ca de cor ne gra pos sam, ba se an do-se na le -
gis la ção, ter as se gu ra do o seu di re i to de ter essa van -
ta gem pro pi ci a da pela le gis la ção.

Endos san do as pa la vras do Re la tor, se ria o
caso de pen sar mos um pou co me lhor a re da ção do
pa rá gra fo úni co.

O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) – Obri ga do,
Dr. Au ré lio.

Mãe Síl via tam bém quer-se ma ni fes tar. Com a
pa la vra Mãe Síl via.

A SRA. MÃE SÍLVIA DE OXALÁ – Te mos que
pres tar aten ção em tudo de que ne ces si ta mos.

O Pro je to de Lei nº 650/99, que ins ti tui a ação
afir ma ti va para a po pu la ção ne gra no aces so aos car -
gos, em pre gos pú bli cos e edu ca ção su pe ri or tor na-se
uma uto pia, se pen sar mos no con tra to de Fun do de
Fi nan ci a men to ao Estu dan te de Ensi no Su pe ri or. Por
que, se exis te ra cis mo, pre con ce i to e tudo o mais para
a pes soa es tu dar? Ele vai fi car pen du ra do tam bém
nes se fun do de fi nan ci a men to, por que não vai en con-
trar um em pre go, pois o ra cis mo não vai ser su pri mi do
de ime di a to. A pes soa vai cur sar o cur so su pe ri or e,
de po is, não terá em pre go. Pre ci sa mos re fa zer o em -
pre go. Peço um res sar ci men to his tó ri co, so ci al e eco -
nô mi co e que tire essa par te do fi nan ci a men to de fun -
do. Deve-se res sar cir a si tu a ção do ne gro do País.
Não adi an ta essa uto pia, essa fal si da de de di zer que
ele vai pa gar, sen do que ele não terá em pre go de
ime di a to. Se cus tou 100 anos para re ver uma vír gu la,
ima gi na uma si tu a ção des sa.

Obri ga da.
O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) – Obri ga do,

Mãe Síl via.
Con ce do a pa la vra ao Dr. Ro ber to Bor ges Mar -

tins.
O SR. ROBERTO BORGES MARTINS – O Re -

la tor le van ta ques tões ab so lu ta men te per ti nen tes e
que de vem ser re sol vi das para que se te nha uma boa
re da ção para o pro je to de lei.

Não deve ser um di le ma a ques tão de es ta be le-
cer mos quo tas no base ou no meio do sis te ma edu ca-
ci o nal. Te nho a mais pro fun da con vic ção de que de ve-
mos es ta be le cer po lí ti cas da ação afir ma ti va em to-
dos os ní ve is do sis te ma edu ca ci o nal. Não po de mos
ser pe gos na ar ma di lha de que o óti mo se tor na o ini -
mi go do bom. Se essa é a opor tu ni da de de se es ta be-
le cer ago ra, num ní vel do sis te ma edu ca ci o nal, essa
po lí ti ca de ação afir ma ti va, ela deve ser fe i ta.

Essa dú vi da que o Re la tor le van ta é cor re ta e é
um cha ma men to para que fos sem apre sen ta dos ou -
tros pro je tos, cri an do ou tras ações afir ma ti vas, ou tras
dis cri mi na ções po si ti vas nos de ma is ní ve is do sis te-
ma edu ca ci o nal.

Os es tu do do Ipea de mons tram com cla re za
que a pré-es co la é fun da men tal para o de sen vol vi-
men to es co lar, para o de sen vol vi men to edu ca ci o nal
pos te ri or das cri an ças, e que a pré-es co la é mais fun -
da men tal para aque las po pu la ções mais po bres,
mais ca ren tes. Os ri cos não pre ci sam da pré-es co la.
Eles têm os li vros, os pais têm edu ca ção, eles têm to -
dos os es tí mu los na sua pró pria casa.

É im por tan te a ação na pré-es co la, no en si no
fun da men tal, no en si no se cun dá rio, até para que se
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pos sa es ta be le cer uma ali men ta ção ade qua da do en -
si no su pe ri or. Deve ha ver pes so as em con di ções de
che gar no en si no su pe ri or. Mas se ria um cha ma men-
to para que se apre sen tas sem pro je tos con tem plan do
os ou tros ní ve is de en si no.

O Re la tor re fe re-se tam bém à pos si bi li da de de,
se o pro je to não for bem fe i to ou mes mo se ele for
bem fe i to, um acir ra men to do ra cis mo, dos con fli tos
ra ci a is ou do ódio ra ci al.

Sou um es tu dan te e de di quei-me a es tu dar, du -
ran te toda a mi nha vida, a ques tão da es cra vi dão no
Bra sil e em ou tros lu ga res. Já vi mu i ta co i sa. A his tó ria
de ou tros pa í ses mos tra que há di fe ren ça de com por-
ta men to no mo men to em que o ne gro co me ça a pro -
gre dir. As for mas mais vi o len tas de ra cis mo e de ódio
ra ci al não são nor mal men te ve ri fi ca das no pe río do da 
es cra vi dão, mas no pe río do pós-es cra vi dão. Nos
Esta dos Uni dos, ocor reu isso, cla ra men te. O Klu Klux
Klan não sur giu na es cra vi dão, mas de po is, quan do
os ne gros co me ça ram a trans for mar-se numa ame a-
ça, a dis pu tar com os bran cos os em pre gos, as po si-
ções na so ci e da de.

Exis te a pos si bi li da de de que a clas se mé dia
bran ca que tem o seu fi lho ex clu í do de uma uni ver si-
da de por que um ne gro en trou por meio de um sis te-
ma de quo tas se tor ne fu ri o sa. Mas tra ta-se de uma
ques tão a ser en fren ta da por uma so ci e da de que
quer pro mo ver a igual da de ra ci al.

Vivi numa uni ver si da de no sul dos Esta dos Uni -
dos num pe río do em que a luta por di re i tos ci vis ain da
era mu i to acir ra da e vi tro pas da guar da na ci o nal na
rua de fen den do po lí ti cas de ação afir ma ti va. Hou ve a
von ta de po lí ti ca. Nós que fre qüen te men te cri ti ca mos
tan to os Esta dos Uni dos de ve mos apren der com eles
aque las co i sas que eles fo ram ca pa zes de fa zer. Vi
tro pas da guar da na ci o nal na rua, de fen den do o sis te-
ma de in te gra ção nas es co las, por exem plo, ou sis te-
mas de ação. 

Se eu fos se ne gro, eu pre fe ri ria ser ne gro nos
Esta dos Uni dos ou na Áfri ca do Sul, mes mo no mo -
men to do apart he id. As opor tu ni da des ofe re ci das em 
uma so ci e da de em que se re co nhe cem os pro ble mas
e se ex pli ci tam as ques tões, o de ba te se dá de ma ne i-
ra mais cla ra e po si ti va. A so ci e da de é mais ca paz de
re sol ver os pro ble mas quan do são ex pli ci ta dos.

O se nhor tam bém apre sen ta uma ques tão a
res pe i to de uma emen da do Se na dor Edu ar do Su-
plicy: se a ex pres são “po pu la ção ne gra” de ve ria ser
subs ti tu í da por “as cen dên cia ne gra”. Nes sa ques tão,
como na se guin te, a de como es ta be le cer cri té ri os,
es ta mos pa gan do o pre ço de o Bra sil nun ca ter dis cu-

ti do a ques tão e tê-la sem pre jo ga do para de ba i xo do
ta pe te. Não há res pos ta. Pa re ce-me que, se subs ti tu-
ir mos por “as cen dên cia ne gra”, es ta re mos in clu in do
uma imen sa ma i o ria da po pu la ção bra si le i ra.

Re cen te men te, vi re fe rên ci as a es tu dos fe i tos
por um fa mo so ge ne ti cis ta mi ne i ro, que, es tu dan do o
DNA da po pu la ção bra si le i ra, de tec tou que a as cen-
dên cia ne gra é de uma es ma ga do ra ma i o ria. No Bra -
sil, em exa me ge né ti co, pou cas pes so as não apre-
sen ta ri am essa as cen dên cia. Acho que a as cen dên-
cia ne gra fi ca ria por de ma is, in clu si ve, mas, nes te
caso, re co lho-me, hu mil de men te, à mi nha ig no rân cia
e a de toda a so ci e da de bra si le i ra, me nos a dos mi li-
tan tes do mo vi men to ne gro, que es tão na luta há mu i-
to tem po, so bre como de fi nir as ques tões.

Qu an to à ques tão da au to de cla ra ção, con cor do
com as ob ser va ções fe i tas e dis cor do da ob ser va ção
do Dr. Car los Mou ra. Não te nho tan ta fé as sim no gê -
ne ro hu ma no, como ele de mons tra. Acre di to que as
pes so as men ti ri am, sim, para ob ter vaga no cur so de
Me di ci na da USP. Os bran cos di ri am que são ne gros
sim. De ve ria ha ver al gum tipo de cri té rio mais fir me e
ob je ti vo. Nes te mo men to, não sa be ria di zer qual, mas
acre di to que as pes so as men ti ri am na dis pu ta por va -
gas, so bre tu do das gran des car re i ras e uni ver si da des
de pres tí gio.

Qu an to à ques tão da ren da, isso me pre o cu pa
mu i to me nos. Pe los da dos de que dis po mos, a par ti ci-
pa ção de ne gros nos ex tra tos de alta ren da no Bra sil é 
mí ni ma. Os ne gros são 68%, por tan to, mais de dois
ter ços dos po bres. Os que não es tão aba i xo da li nha
da po bre za es tão, em gran des nú me ros, pró xi mos a
ela. Re al men te, nos ex tra tos al tos de ren da, por
exem plo, nos 10% mais alto da ren da, que con tro la
50% da ren da na ci o nal, a pre sen ça ne gra é mu i to pe -
que na. Acre di to que es ta re mos er ran do mu i to pou co.
Se qui ser acer tar em um ne gro, es tar-se-á, na imen sa
ma i o ria dos ca sos, acer tan do em um po bre. Essa
ques tão me pre o cu pa mu i to me nos.

Nes te caso, tam bém é pos sí vel es ta be le cer al -
gu ma fo ca li za ção mais es pe cí fi ca e efi ci en te, como
su ge re o re pre sen tan te do Mi nis té rio da Edu ca ção.

É per fe i ta men te pos sí vel, uma vez uma pes soa
apro va da numa pri me i ra ro da da de se le ção, que se fi -
zes se uma ve ri fi ca ção fo ca li za da, en tre vis tas para se
de tec tar e, tal vez, não cor rer o ris co de in clu ir ne gros,
por meio de um sis te ma de co tas, que per ten çam a
uma eli te eco nô mi ca. Eles são mu i to pou cos, mas po -
de ria acon te cer. É pos sí vel fa zer um cri té rio de fo ca li-
za ção a pos te ri o ri, numa pri me i ra ro da da de se le-
ção, que fos se ab so lu ta men te con clu si vo. Há me to do-
lo gi as para isso. Não vejo pro ble ma, mas di ria que, re -
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al men te, não é ne ces sá rio in clu ir um cri té rio de ren da.
Po der-se-ia co me ter al gum erro de con ces são do be -
ne fí cio, mas isso se ria mu i to pou co fre qüen te.

Ape nas gos ta ria de adu zir uma in for ma ção que
não apre sen tei na mi nha pri me i ra ex po si ção por que
não é um dado re sul tan te dos es tu dos do Ipea, mas
te nho ou vi do algo es tar re ce dor a res pe i to da uni ver si-
da de pú bli ca bra si le i ra. Não são es ta tís ti cas que nós
le van ta mos, mas te nho ou vi do um dado de que exis -
tem mais ne gros afri ca nos na uni ver si da de pú bli ca
bra si le i ra do que ne gros bra si le i ros.

Na pós-gra du a ção as si no em ba i xo, te nho cer te-
za. Na gra du a ção, não po de ria afir mar isso, não foi
uma es ta tís ti ca que es tu dei. Mas te nho vis to essa
afir ma ção mu i to fre qüen te men te. O Bra sil tem con vê-
ni os para re ce ber es tu dan tes de pa í ses de lín gua por-
tu gue sa, e exis tem mais afri ca nos ne gros do que bra -
si le i ros ne gros nas uni ver si da des bra si le i ras. Isso é
um dado es tar re ce dor.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA – Sr. Pre si den te,
só um se gun do: é só por que nes se caso o pro je to é
omis so, por que es ta be le ce po pu la ção ne gra, não diz
que tem que ser bra si le i ro. Então, é um ou tro as pec to
que tem que ser es tu da do.

O SR. ROBERTO BORGES MARTINS – Não
es tou di zen do que não se dê essa opor tu ni da de para
os nos sos ir mãos ne gros, so bre tu do os de lín gua por-
tu gue sa, mas o dado cho ca por que o que ele mos tra é 
a fal ta de aces so do ne gro bra si le i ro à uni ver si da de
pú bli ca bra si le i ra.

E um ou tro dado é o de que na Fa cul da de de Fi -
lo so fia da ma i or uni ver si da de do País, a Uni ver si da de
de São Pa u lo, só exis te um pro fes sor ne gro e ele não
é bra si le i ro. O pro fes sor...

O SR. CARLOS ALVES MOURA – Qual a fon te
des sa in for ma ção?

O SR. ROBERTO BORGES MARTINS –
Como?

O SR. CARLOS ALVES MOURA – Essa de que
exis tem mais ne gros afri ca nos.

O SR. ROBERTO BORGES MARTINS? – Te-
nho vis to isso em de ba tes co lo ca dos por pes qui sa do-
res, por es tu di o sos ati vis tas do mo vi men to ne gro.
Mas é um dado que po de ria ser le van ta do com mais
pre ci são.

E há esse ou tro dado de que na Fa cul da de de
Fi lo so fia da USP (Uni ver si da de de São Pa u lo) o cor -
po do cen te tem cer ca de 600 pro fes so res e que há
ape nas um ne gro. Ha via o pro fes sor Mil ton San tos,
que fa le ceu, e ago ra só res ta um pro fes sor ne gro, e

que não é bra si le i ro. Não sei, tam bém não pos so afir -
mar que seja ver da de, mas é tam bém es tar re ce dor.

O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) – Va mos ou -
vir en tão a Drª Dul ce Pe re i ra. O Dr. Au ré lio Ha us child
pede para se ma ni fes tar, mas, como há ain da Se na-
do res para fa zer as suas ar güi ções, eu pe di ria que ele 
aguar das se o pró xi mo ar güi dor, que é o Se na dor
Edu ar do Su plicy, e de po is nós o ou vi re mos.

Com a pa la vra a Drª Dul ce Pe re i ra.
A SRA. DULCE MARIA PEREIRA  – Eu gos ta ria

de di zer que as pon de ra ções fe i tas pelo se nhor re la-
tor são mu i to pro ce den tes, so bre tu do por que elas re -
fle tem vá ri as das pre o cu pa ções que co ti di a na men te
se ex pres sam no País, mas acho que é im por tan te
que tra te mos de to das elas.

Eu co me ça ria com a ques tão do ódio ra ci al.
Acho que o Bra sil cor re ris cos sé ri os de ma ni fes ta ção
de ódio ra ci al. Cre io que o Bra sil pode evi tar ain da,
po de mos ter ações pre ven ti vas. Além do mais, não
acre di to que, pelo me nos pe los pró xi mos dez anos –
não falo só de for ma em pí ri ca, mas exis tem vá ri as
pes qui sas, so bre cons tru ção do ima gi ná rio e al gu-
mas ou tras –, não acre di to que, so bre tu do nos pró xi-
mos vin te anos, pu des se ha ver ma ni fes ta ções de
mas sa de ódio ra ci al por par te da po pu la ção bran ca.
Mas pode ha ver ma ni fes ta ção de ódio ra ci al por par te
da po pu la ção ne gra ex clu í da, so bre tu do das pes so as
que vi vem em si tu a ção de ma i or vul ne ra bi li da de e
que não têm con di ções ob je ti vas in clu si ve para se
ma ni fes tar ou es pa ços es pe cí fi cos de or ga ni za ção.

Por tan to, cri ar me ca nis mos que im pe çam essa
re a li da de... Acre di to que o ódio ra ci al se ria um fa tor
ex tre ma men te ne ga ti vo e que ca u sa ria rup tu ras mu i-
to sé ri as no te ci do so ci al. Por isso, me di das como
essa são im por tan tes in clu si ve para que pos sa mos
vir a pre ve nir essa re a li da de.

Há al gu mas pes qui sas sen do fe i tas, al guns tra -
ba lhos im por tan tes que con si de ram so bre tu do a
ques tão do ima gi ná rio do jo vem ne gro, prin ci pal men-
te ele, cuja pos si bi li da de de ter cur sa do o en si no bá si-
co é me nor. Esse jo vem tem mu i to po ten ci al. Qu an do
não tem con di ções ob je ti vas e so bre tu do re fe rên ci as,
em ge ral, trans for ma-se num ser com ca pa ci da de
pro du ti va ex tre ma men te ne ga ti va, com pa ra ti va men te
ao que po de ria de sen vol ver em con di ções me lho res e 
em meio am bi en te mais fa vo rá vel ao seu de sen vol vi-
men to.

Essas me di das po dem ser mu i to mais po si ti vas
e mais pre ven ti vas, so bre tu do se as so ci a das a ou tras.
Enten do ser par te da obri ga ção do sis te ma edu ca ci o-
nal, se apro va da essa lei, ter tal dis po si ção como re fe-
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rên cia, por exem plo, para tra tar de for ma mais ade-
qua da a si tu a ção do ne gro no uni ver so es co lar e a ca -
pa ci ta ção dos pro fes so res para li dar com o ra cis mo
no co ti di a no. A im plan ta ção de uma lei como essa
pode ser vir como re fe rên cia mo ti va do ra po si ti va para
mu dan ças em todo o sis te ma de en si no.

Gos ta ria de con fir mar os da dos apre sen ta dos
pelo Dr. Ro ber to. De fato, o cen so uni ver si tá rio e ou -
tras pes qui sas fe i tas por or ga ni za ções não-go ver na-
men ta is mos tram que em nos sas uni ver si da des o nú -
me ro de alu nos ne gros bra si le i ros é in fe ri or ao nú me-
ro de alu nos afri ca nos.

O Pro fes sor Ka ben ge le Mu nan ga, da Uni ver si-
da de de São Pa u lo, mu i tas ve zes en fren ta si tu a ções
mu i to di fí ce is no co ti di a no uni ver si tá rio por sis te ma ti-
ca men te de fen der a pre sen ça ne gra nas uni ver si da-
des e so bre tu do a qua li da de de en si no para eles.

Há ain da ou tras ques tões im por tan tes. A in clu-
são da pre o cu pa ção es pe cí fi ca com a ren da é mu i to
pou co pro ce den te numa me di da como esta, por que,
na ver da de, a me di da é le gal e, di ria até, pri má ria, se
pen sar mos bem em nos so sis te ma so ci al.

Cer ta men te al guns con ce i tos ela bo ra dos pelo
mo vi men to ne gro de vem ser in clu í dos. Qu an do o Se -
na dor José Sar ney es tru tu rou essa pro pos ta, ain da
não es ta va de sen vol vi do um con ce i to do vo ca bu lá rio
ade qua do. Pa ra be ni zo S. Exª, pois foi ex tre ma men te
cri te ri o so ao de sen vol ver o as sun to. Além dis so, apre -
sen tou a pro pos ta mu i to an tes do de ba te so bre o ra -
cis mo ser le gí ti mo, como o é hoje.

Um dos ter mos con fir ma dos para de fi nir a po pu-
la ção ne gra é “afro des cen den te”. Esse ter mo, o qual
aju da mu i to, pois pode pre ve nir pro ble mas re fe ren tes
à ques tão da iden ti fi ca ção das pes so as, foi con sa gra-
do in clu si ve por do cu men tos bra si le i ros na Con fe rên-
cia Mun di al de Com ba te ao Ra cis mo e está as so ci a-
do a al gu mas ou tras de fi ni ções, como às do IBGE.
Acre di to que não ha ve rá pro ble ma em re la ção a isso.
O Dr. Car los Mou ra fa la rá so bre as sun to, será mais
pre ci so.

Vol tan do à ques tão do sis te ma de en si no, gos ta-
ria de di zer que, no ge ral, o en si no é ab so lu ta men te
dis tan ci a do da re a li da de da po pu la ção, so bre tu do da -
que la para a qual de ve ria ser vol ta do o en si no pú bli co.
Se as se gu rar mos a apro va ção de uma lei como essa,
pos si bi li ta re mos que o sis te ma de en si no crie seus
pró pri os me ca nis mos de aco mo da ção, não só des se
me ca nis mo le gal, como tam bém da ex pan são de ou -
tros me ca nis mos. Quem tem tra ba lha do com o Mi nis-
té rio da Edu ca ção sabe mu i to bem que não há um
pen sa men to úni co so bre esse pon to nem no pró prio
Mi nis té rio, nem en tre os edu ca do res, nem en tre os

teó ri cos da edu ca ção. Quem tem tra ba lha do prin ci-
pal men te com o tema da ex clu são dos jo vens sabe
que hoje exis te um pú bli co jo vem ne gro que po de ria
ser po si ti va men te be ne fi ci a do por uma lei como essa, 
pois eles são im pos si bi li ta dos de par ti ci par do sis te-
ma pú bli co de edu ca ção, por que ele é ex clu den te. Di -
ria mu i to mais do que isso: a re a li da de do alu no ne gro
na uni ver si da de é per ver sa, não só dos alu nos ne gros
bra si le i ros, mas tam bém dos alu nos ne gros não bra -
si le i ros. Os alu nos ne gros se quer con se guem con vi-
ver com seus pa res. Na uni ver si da de ele é obri ga do a
rom per com suas re fe rên ci as fa mi li a res, rom per com
seu cír cu lo de ami gos, por que é um ser iso la do no co -
ti di a no aca dê mi co. Acre di to, in clu si ve, que, ten do em
vis ta a pro du ção de co nhe ci men to e a pro du ção de
re la ções no sis te ma uni ver si tá rio, se ria mu i to im por-
tan te con se guir mos apro var essa pro pos ta com a ur -
gên cia que este País me re ce, es pe ci al men te a po pu-
la ção ne gra.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) – Tem a pa -

la vra o Dr. Car los Alves Mou ra.
O SR. CARLOS ALVES MOURA – Co me ça ria

cor ro bo ran do
O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) – Um ins tan-

te só, a Mãe Síl via vai re ti rar-se por um mi nu to, mas
re tor na rá.

O SR. CARLOS ALVES MOURA – Sr. Pre si den-
te, co me ça ria cor ro bo ran do o que foi dito pela Emba i-
xa do ra Dul ce Pe re i ra com re la ção ao Se na dor José
Sar ney, au tor des se pro je to de lei. No Go ver no de S.
Exª foi en ca mi nha do ao Par la men to um pro je to de lei
pro pon do a cri a ção da Fun da ção Pal ma res, o qual foi
apro va do. Esse foi o pri me i ro me ca nis mo no Go ver no
Fe de ral des ti na do pre ci sa men te à co mu ni da de ne-
gra.A Emba i xa do ra Dul ce abor dou a ques tão do afro -
des cen den te. Atre ver-me-ia, Sr. Re la tor e Se na dor
Su plicy, a pro por a subs ti tu i ção no art. 1º da ex pres-
são “po pu la ção ne gra” para “afro des cen den te”. Con -
for me já foi ex pli ca do aqui, essa é uma ex pres são
con sa gra da, in clu si ve pela III Con fe rên cia Mun di al.
Po der-se-ia adu zir o pa rá gra fo úni co do art. 1º nos se -
guin tes ter mos: para os efe i tos des sa lei, se rão con si-
de ra dos afro des cen den tes os par dos e pre tos, con-
for me a clas si fi ca ção do IBGE. Assim, es ta ría mos
apri mo ran do o pro je to e, tal vez, eli mi nan do al gu mas
dú vi das tra zi das por V. Exª, Sr. Re la tor.

O Re la tor no iní cio da ex pla na ção dis se, as sim
en ten di, que ti nha re ce io de que o pro je to de lei pu-
des se ser des vir tu a do. Tam bém te nho esse te mor. Se
a pro pos ta visa à co mu ni da de ne gra, gos ta ria que fi -
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cas se as sim e que não se in tro du zis se a ques tão in dí-
ge na. Sei que os com pa nhe i ros in dí ge nas com pre en-
de rão isso, e aqui está o Mar cos Te re na, que é do
Con se lho de Cu ra do res da Fun da ção Pal ma res e tra -
ba lha co nos co na pers pec ti va da ali an ça afro in dí ge-
na, mas te nho medo do des vir tu a men to. Já fa lou-se
aqui – evi den te men te que isso é um lap so, mas é gra -
vís si mo – até em exem plo de fal si fi ca ções de
não-bra si le i ros, co re a nos, ou de fron te i ra, etc. Quer
di zer, traz-se à co la ção di fi cul da des que po de rão ou
im pe dir ou des fi gu rar o pro je to nos seus ob je ti vos fun -
da men ta is. É gra ve por que sei que são pre o cu pa ções
que não vêm com a in ten ção de im pos si bi li tar a apro -
va ção ou de mo di fi car o pro je to, mas é pre ci so que te -
nha mos cla ro que esse pro je to tem por ob je ti vo a po -
pu la ção ne gra bra si le i ra, que não tem es pe ci fi ca men-
te um me ca nis mo a pro te gê-la. Cla ro que não bas ta
so men te isso. E o Re la tor dis se: “quo tas não são me -
ca nis mos de so lu ções es tru tu ra is”. É evi den te que
não. Cla ro que nós, por exem plo, no en si no su pe ri or,
se es ta be le cer mos quo tas so men te no en si no su pe ri-
or, mas não nos pre o cu par mos – e já foi dito aqui –
com o in gres so no en si no fun da men tal, in gres so, per -
ma nên cia e su ces so, e tam bém no en si no mé dio até
che gar à uni ver si da de, as quo tas pou co adi an ta ri am,
por que elas são elos de uma ca de ia cha ma da ação
afir ma ti va. Ago ra, nem por isso po de ría mos de i xar de
con si de rar esse pro je to, cre io eu, na sua es sên cia.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) – Com a pa -

la vra o Se na dor Edu ar do Su plicy. Por per mu ta en tão,
tem a pa la vra o Se na dor Ri car do San tos.

O SR. RICARDO SANTOS – Srs. Se na do res,
Se nho res Pa les tran tes, este de ba te está sen do ex tre-
ma men te opor tu no no sen ti do de es cla re cer as prin ci-
pa is ques tões li ga das a esse tema, que tem como
pon to cen tral o pro je to do Se na dor José Sar ney. Pen -
so que dis cus sões como esta vão tor nan do ul tra pas-
sa das essa po lê mi ca en tre ações afir ma ti vas ver sus
po lí ti cas uni ver sa is. As ações afir ma ti vas, con si de-
ran do sé cu los de dis cri mi na ção que te mos no Bra sil
com re la ção à si tu a ção do ne gro, são mu i to mais di re-
tas e de re sul ta dos em pra zo mu i to mais cur to para
que pos sa mos fa zer com que a po pu la ção ne gra te-
nha uma ma i or par ti ci pa ção na vida po lí ti ca, eco nô-
mi ca e so ci al do País. E, como dis se o Pro fes sor Dr.
Ro ber to, o que está acon te cen do com as po lí ti cas
uni ver sa is, mes mo as mais bem-su ce di das no Bra sil,
é que não está ha ven do con ver gên cia. Quer di zer, to -
dos me lho ram com re la ção, por exem plo, à ques tão
do en si no fun da men tal, mas os ne gros me lho ram me -
nos. É isso que o se nhor afir mou. Por tan to, pen so que 

o pro je to deve me re cer todo nos so apo io. É o iní cio de 
uma ca de ia, como diz o Sr. Car los Alves Mou ra, de
mu i tos elos. Pelo fato de eu ser Pre si den te da Co mis-
são de Edu ca ção, pre o cu pa-me, em par ti cu lar, a
ques tão do aces so à uni ver si da de, a com ple xi da de
do sis te ma de ava li a ção para in gres so, etc., mas de
modo es pe ci al a ques tão de como fa zer com que os
fa to res da de si gual da de e que le vam à mar gi na li za-
ção do ne gro na so ci e da de bra si le i ra não ve nham im -
pe dir a per ma nên cia e o su ces so es co lar. Apro va da,
essa lei exi gi rá, além da pre pa ra ção dos pro fes so res
para que eles não se jam ra cis tas, como bem aqui le -
van tou a Mãe Síl via de Oxa lá, a pre pa ra ção cul tu ral
dos di ri gen tes das nos sas uni ver si da des e a cri a ção
de me ca nis mos que as se gu rem não ape nas o aces so
às uni ver si da des, mas tam bém a per ma nên cia ne las.
Para tan to, de ve ría mos nos va ler de ex pe riên ci as in -
ter na ci o na is. Não sei se o MEC já está tra ba lhan do
nis so, se o Dr. Ro ber to te ria in for ma ções so bre a
ques tão de se as se gu rar a per ma nên cia nas uni ver si-
da des, bem como a Dr.ª Dul ce e o Sr. Car los Alves
Mou ra.

A Mãe Síl via de Oxa lá, que está che gan do ago -
ra, de i xou aqui uma idéia que acho re le van te: o Fies,
para quem é po bre e já so fre for te men te a de si gual-
da de so ci al, não de ve ria ser fi nan ci a men to, mas uma
bol sa.

Lan ço a ques tão de que não bas ta o aces so à
uni ver si da de, mas que tam bém se as se gu rem a per -
ma nên cia e o su ces so nela. Qu e ro ain da sa ber se,
nas ex pe riên ci as que es tão sen do co le ta das, exis tem
su ges tões nes se sen ti do.

O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) – Com a pa -
la vra o Sr. Car los Alves Mou ra.

O SR. CARLOS ALVES MOURA – Se na dor, há
dias, es ti ve em uma re u nião com o Se cre tá rio de Edu -
ca ção Mé dia e Tec no ló gi ca do MEC, Ber ger Fi lho,
que está pre pa ran do algo para que ne gros e ca ren tes
pos sam ter, no en si no mé dio, um re for ço. Já há uma
idéia e se tra ba lha com re la ção a isso.Essa é a in for-
ma ção que eu que ria dar a V. Exª.

O SR. RICARDO SANTOS  Se ria bol sa?
O SR. CARLOS ALVES MOURA  – Não. Não se

uti li zou a pa la vra bol sa, pois tra ta-se de um re for ço
com au las.

O SR. RICARDO SANTOS – Ah, sim, re for ço
es co lar.

O SR. CARLOS ALVES MOURA  – Um re for ço
es co lar a, no caso, ne gros e ca ren tes.

Mu i to obri ga do a V. Exª.
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O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) – Pe diu a
pa la vra o Dr. Au ré lio Ha us child.

O SR. AURÉLIO HAUSCHILD – Há uma in for-
ma ção que jul go im por tan te pas sar a to dos, es pe ci al-
men te ao Re la tor, Se na dor Se bas tião Ro cha, por que
o Se na dor José Sar ney, au tor do pro je to, não ti nha
como pre ver, já que o pro je to é de 1999, um fato re -
cen te.

O art. 19 da Lei nº 10.260, de 12 de ju lho de
2001, es ta be le ce que as ins ti tu i ções fi lan tró pi cas,
para te rem di re i to àque la isen ção da cota pa tro nal, te -
rão de apli cá-la em bol sas de es tu do para es tu dan tes
ca ren tes. Então, se o es pí ri to da lei é be ne fi ci ar a po -
pu la ção afro des cen den te, se já está se pre ven do o
Fies, que é fi nan ci a men to, com mu i to mais ra zão de-
ve ria pre ver as bol sas de es tu do tam bém.

A mi nha su ges tão se ria a in clu são de um in ci so
IV, com al gu ma co i sa do tipo “às bol sas de es tu do
con ce di das ao am pa ro do art. 19 da Lei nº 10.260, de
12 de ju lho de 2001”. Lei nº 10.260, de 12 de ju lho de
2001, a pró pria lei do Fies. Esse art. 19 tra ta de bol sas
de es tu do não ape nas para as ins ti tu i ções de en si no
su pe ri or, mas tam bém para as de en si no mé dio e fun -
da men tal.

Se ria im por tan te in se rir esse in ci so a fim de ha -
ver uma ma i or abran gên cia da lei. 

O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) – A pro pos ta
do Dr. Au ré lio, pa re ce-me, res pon de a uma in da ga ção
da Mãe Síl via.

Com a pa la vra o Se na dor Edu ar do Su plicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY – Sr. Pre si den te,

cum pri men to os Se na do res José Sar ney e Se bas tião
Ro cha, como Re la tor, e a Co mis são pela ini ci a ti va
des ta au diên cia pú bli ca, por que to dos os par ti ci pan-
tes es tão tra zen do in for ma ções de alta re le vân cia.

Acre di to ser mu i to im por tan te a con tri bu i ção do
Dr. Ro ber to Bor ges Mar tins em tra zer da dos os mais
re cen tes pos sí ve is re la ti vos à con di ção dos ne gros,
dos afro des cen den tes no Bra sil de for ma tão com ple-
ta.

Com res pe i to a es sas ob ser va ções, gos ta ria de
sa ber se o Ipea, o IBGE ou o MEC têm al gum dado re -
cen te so bre a par ti ci pa ção dos afro des cen den tes nos 
di ver sos ca sos pre vis tos na lei – in gres so em con cur-
sos pú bli cos, va gas em cur sos de gra du a ção, con tra-
tos de fun do de fi nan ci a men to do es tu dan te –, para
ter mos idéia de que me di da es ta mos dis tan tes des ta
cota mí ni ma pro pos ta de 20%.

Faço tam bém uma ob ser va ção, na qual acre di to
de ve ría mos es tar pen san do nes te mo men to. Se na dor
Se bas tião Ro cha, ob ser vo que a lei pre vê que fica es -

ta be le ci do a cota mí ni ma de 20% para a po pu la ção
no pre en chi men to das va gas nos con cur sos para a in -
ves ti du ra em car gos e em pre gos pú bli cos nos três ní -
ve is de Go ver no – fe de ral, es ta du al e mu ni ci pal.

Ora, pen se mos em pos sí ve is pro ble mas. No
Bra sil, a po pu la ção afro des cen den te gira em tor no de 
45% a 50%, se gun do as úl ti mas es ti ma ti vas do IBGE.
Como nes te pro je to va mos tra tar dos três ní ve is de
Go ver no, 20% po de rá ser uma cota de avan ço em re -
la ção a cer tas áre as do Bra sil. Ago ra, é pos sí vel que,
em al guns Mu ni cí pi os bra si le i ros, onde a pre sen ça da 
po pu la ção afro des cen den te seja pro por ci o nal men te
bas tan te for te, es te ja mos pró xi mos dos 20% em al -
guns des ses itens.

É pos sí vel que em al gu mas re giões do Bra sil,
onde a po pu la ção ne gra te nha uma pro por ção de me -
nor pre sen ça, es ses 20% pos sam sig ni fi car algo que
es te ja lon ge da re a li da de. Va mos su por que, em al -
gum Mu ni cí pio bra si le i ro, a pro por ção de afro des cen-
den tes, em vez de ser 60%, como em al guns Mu ni cí-
pi os da Ba hia, por exem plo, seja de 10%. Então, de ve-
ría mos es tar aqui pen san do nis so? É ape nas para re -
fle tir.

No que diz res pe i to à ex pres são “ne gra”, acre di-
to que, pe las pa la vras do Pre si den te da Fun da ção
Pal ma res, Car los Mou ra, e da Emba i xa do ra Dul ce
Pe re i ra, con cor da ria que usás se mos a ex pres são
afro des cen den tes.

Eu ain da ava lio que como a po pu la ção in dí ge na
so fre, tam bém, de al gu ma ma ne i ra, de cer ta dis cri mi-
na ção, no Bra sil, de ve ría mos es tar con si de ran do am -
bos. Então, vou de i xar a mi nha emen da para cri té rio
do re la tor e da Co mis são, à luz de tudo o que ou vi-
mos. Mas pro pon do, por tan to, que se al te re a ex pres-
são “ne gra” para “afro des cen den te” ou “in dí ge na”.

Uma ou tra ques tão: se as in for ma ções do IBGE, 
do MEC e do Ipea fo rem de que nós não te mos a in -
for ma ção pre ci sa re la ti va à per gun ta que eu for mu lei,
en tão, quem sabe, do pon to de vis ta prá ti co, fos se in -
te res san te acres cen tar um dis po si ti vo, no art. 2º, que
se ria apro xi ma da men te o se guin te, para su ges tão e
apre ci a ção do re la tor. Pa rá gra fo úni co, acres cen ta do
ao art. 2º: A re gu la men ta ção – fe i ta pelo Exe cu ti vo, o
que já está pres su pos to – po de rá pre ver a evo lu ção
gra du al para se al can çar a quo ta mí ni ma de 20%, de
ma ne i ra a al can çá-la no pra zo de até 5 anos, a par tir
da apro va ção da lei. De i xan do para o Exe cu ti vo o cri -
té rio de qual se ria a ve lo ci da de da gra du a ção. Isso
para fa ci li tar even tu al tra ba lho do Exe cu ti vo.

Sr. Pre si den te, fi nal men te, eu gos ta ria de tra zer
uma re fle xão so bre como cor ri gir mais de 100 anos,
ou 4, 5 sé cu los de ex plo ra ção, es cra vi dão, etc. Sou
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ple na men te fa vo rá vel a este pro je to e vou vo tar a fa-
vor. As ques tões que es ta mos dis cu tin do são de ta-
lhes de apri mo ra men to.

Lou vo, tam bém, os tra ba lhos que o Ipea, so bre-
tu do o Pre si den te Ro ber to Bor ges Mar tins, tem fe i to
re la ti va men te aos es tu dos de como me lhor atin gir a
po pu la ção hoje mais po bre, sen do que den tre eles
es tão 68% dos ne gros – ou a po pu la ção po bre tem
68% dos ne gros. Ao vi si tar mos o Sis te ma Pe ni ten ciá-
rio, a pre sen ça de les é mu i to ma i or do que a do res -
tan te da po pu la ção em ge ral, e as sim por di an te.

Então, as re fle xões do Pre si den te Car los Mou ra,
da Fun da ção Pal ma res, são mu i to sig ni fi ca ti vas. Mas, 
no que diz res pe i to a como atin gir a po pu la ção mais
po bre so bre um as pec to, aque le que é um dos prin ci-
pa is as pec tos que de fi nem a po bre za: a au sên cia do
po der aqui si ti vo, a fal ta de ren di men tos, eu te nho hoje 
a con vic ção – pe las ex pe riên ci as que es tão se de sen-
ro lan do no Bra sil e no mun do, pela re fle xão que es tão
ten do os eco no mis tas que mais pen sa ram so bre esse 
tema – de que nós con se gui re mos atin gir, mais ob je ti-
va men te e am pla men te, e com ma i or efi cá cia, a ques -
tão re la ti va à fal ta de ren di men to das pes so as, se ins -
ti tu ir mos a ren da bá si ca in con di ci o nal. E por que exa -
ta men te nós? Pri me i ro, eli mi na ría mos todo o as pec to
da bu ro cra cia que hoje se está ob ser van do em inú-
me ros pro gra mas go ver na men ta is; se gun do, por que
eli mi na ría mos o es tig ma da po bre za, o es tig ma de
qual quer sen ti men to que le vas se a pes soa even tu al-
men te a di zer: “Mas eu só re ce bo isso, por tan to eu
me re ço re ce ber um com ple men to!” E as sim por di an-
te. Mas tam bém eli mi na ría mos to dos os as pec tos de
fra u de que, por ven tu ra, pu des sem exis tir.

E no que diz res pe i to ao as pec to da re a li za ção
de jus ti ça, ela po de ria se dar pelo ou tro lado, Sr. Pre -
si den te, se viés se mos a as se gu rar a to dos os 170 mi -
lhões de bra si le i ros uma ren da bá si ca in con di ci o nal-
men te, não im por tan do que a pes soa te nha seis me -
ses ou 120 anos de ida de; que seja bran ca, ver me lha,
ama re la ou ne gra; que seja ho mem ou mu lher; que
seja ca sa da, sol te i ra, des qui ta da, se pa ra da; que seja
ho mos se xu al, he te ros se xu al ou o que quer que seja;
que seja pes soa en vol vi da em pro ble mas qua is quer.
Não im por ta sua con di ção so ci o e cô no mi ca, sua con -
di ção ci vil, to das as pes so as pas sa rão a re ce ber uma
ren da bá si ca, in con di ci o nal men te.

Será en tão que até os mais ri cos re ce be ri am?
Sim. Mas como fa zer jus ti ça? Por que ob vi a men te os
mais ri cos co la bo ra ri am pro por ci o nal men te mais para 
que to dos re ce bes sem. É cla ro que esse não é o pro -
je to que o Se na dor Se bas tião Ro cha está re la tan do,
mas, no que diz res pe i to a esse as pec to, eu que ria

aqui re gis trar, Sr. Pre si den te, que mais e mais es tou
con ven ci do de que essa pro pos ta atin gi rá mais di re ta
e efi caz men te os ob je ti vos que são de to dos os que
se pre o cu pam com a er ra di ca ção da po bre za.

Veja que apre sen tei e aqui te nho dis cu ti do o
pro je to da ga ran tia de ren da mí ni ma, pri me i ro, para
os que pou co ou nada têm. E vo tei fa vo ra vel men te
aos pro je tos que re la ci o nas sem os pro gra mas de ren -
da mí ni ma às opor tu ni da des de edu ca ção – por que
con si de ro to dos um pas so para se al can çar esse ob -
je ti vo. Mas hoje, no Bra sil, te mos um con jun to de pro -
je tos com esse ob je ti vo que mos tram uma cer ta des -
co or de na ção de es for ços: os pro je tos de er ra di ca ção
do tra ba lho in fan til, o bol sa-ali men ta ção, o bol sa-edu-
ca ção, o bol sa-ren da, pro je tos de pres ta ção de be ne-
fí cio con ti nu a do, e mais, ago ra, os pro je tos es ta du a is,
em cada Esta do, com de se nhos di fe ren tes, e em
cada Mu ni cí pio, com de se nhos di fe ren tes.

Ava lio que está na hora de pen sar mos na co or-
de na ção de es for ços, ob vi a men te para um dos prin ci-
pa is ob je ti vos aqui co muns às ob ser va ções de to dos:
como pas sar um pa drão ra zoá vel de igual da de e
eqüi da de para to dos.

Acre di to que a ren da bá si ca vai se cons ti tu ir
num ob je ti vo que de ve re mos co lo car em prá ti ca em
bre ve, Sr. Pre si den te, nes ta dé ca da ain da, e, por tan-
to, no pró xi mo man da to pre si den ci al, já que o Pre si-
den te Fer nan do Hen ri que Car do so não con si de rou
de vi da men te essa pro po si ção. Mas aqui, nes te lu gar,
po de mos con si de rar.

O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) – Obri ga do,
Se na dor Edu ar do Su plicy. To dos nós te mos cer te za
de que V. Exª vai con ti nu ar per sis tin do até que esse
dia acon te ça. Alguém de se ja usar da pa la vra?

O SR. SEBASTIÃO ROCHA – Em fun ção do
adi an ta do da hora, gos ta ria, Sr. Pre si den te, de fa lar
após o Se na dor Ge ral do Cân di do, pois te nho ain da
al gu mas con tri bu i ções a dar, para que de po is a
Mesa...

O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) – So li ci to ao
Se na dor Se bas tião Ro cha que as su ma, por al guns
mo men tos, a pre si dên cia por ra zões ób vi as: es tou
sen ta do aqui des de as 10h30min. O Dr. Ro ber to tam -
bém tem ra zões ób vi as e vai se re ti rar por um mi nu to.

O SR. PRESIDENTE (Se bas tião Ro cha) – Con -
ce do a pa la vra ao Se na dor Ge ral do Cân di do.

O SR. GERALDO CÂNDIDO – Qu e ro sa u dar os 
com po nen tes da Mesa e pa ra be ni zar o Se na dor Se -
bas tião Ro cha, Re la tor do pro je to.

Ini cio fa zen do um pe que no exer cí cio de nu me-
ro lo gia, que fa ze mos sem pre, em bo ra seja des ne ces-
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sá rio, por que já se fa lou tan to em nú me ros, mas que -
ro re pe tir ra pi da men te, pois en ten do que é im por tan te
sem pre pas sar mos por essa ques tão.

Com re la ção ao Par la men to, so mos no Bra sil
ape nas 4,7% de par la men ta res ne gros. Não so mos
nem 5%. Ape nas 2% dos ne gros con clu em o cur so
uni ver si tá rio. E aí en tra essa his tó ria do par do, do mu -
la to, que são mais 13%, mas se se con si de rar os es -
tu dos, os ne gros são 2% ape nas.

O nos so País re ce beu um con tin gen te imen so
de es cra vos: 3,5 mi lhões de es cra vos na épo ca do pe -
río do co lo ni a lis ta. E te mos hoje cer ca de 53 mi lhões
que per ce bem uma ren da fa mi li ar aba i xo dos R$79
por mês – por tan to es tão aba i xo da li nha de po bre za:
re ce bem me nos do que meio sa lá rio mí ni mo. Des sa
par ce la, 30 mi lhões são par dos. É aque la mes ma his -
tó ria do ne gro, ou par do, ou mu la to. Eu não con cor do
com esse tipo de clas si fi ca ção, pela qual ape nas 3,5
mi lhões são ne gros. Do meu pon to de vis ta, os afro -
des cen den tes são to dos, in clu in do-se os mu la tos e os 
ne gros. Por tan to, se ria uma po pu la ção de 33 mi lhões,
e não ape nas de 3 mi lhões, se con si de rar mos que os
par dos são afro des cen den tes e por tan to são ne gros
tam bém.

Po rém, o pro ble ma em tor no do pro je to é a po lê-
mi ca que exis te aqui, por que, por exem plo, fala-se
que, se vão de fi nir cota para ne gros, tem que de fi nir
para mu lher, para ín di os e ou tras mi no ri as. E vão se
per gun tar: e o es tu dan te bran co e po bre, como fica? 

Qu e ro ape nas lem brar que, no ano pas sa do, foi
apro va do, na Co mis são de Edu ca ção do Se na do, um
pro je to do Se na dor Ante ro Paes de Bar ros que es ta-
be le ce o se guin te:

“Re ser var 50% das va gas na uni ver si da de pú -
bli ca para es tu dan tes da es co la pú bli ca.”

Esse é o pro je to que foi apro va do aqui na Casa
e foi para a Câ ma ra, quer di zer, 50% das va gas na
uni ver si da de se ri am re ser va das para alu nos da es co-
la pú bli ca. São alu nos ca ren tes, alu nos po bres, por -
que quem es tu da na es co la pú bli ca são fi lhos de pes -
soa de ba i xa ren da. Há pou cas es co las de se gun do
grau de eli te – va mos di zer as sim –: o Co lé gio Pe dro
II, o Co lé gio Mi li tar. Mas são pou cos que têm aces so a 
elas. Mas em ge ral são pes so as de ba i xa ren da que
fre qüen tam os co lé gi os pú bli cos.

Por tan to, os alu nos ori un dos da es co la pú bli ca
te ri am aces so à uni ver si da de já com vaga ga ran ti da.

Então, a po lê mi ca é que a ma i o ria dos pro fes so-
res – por in crí vel que pa re ça – são con trá ri os a esse
pro je to.

Lem bro que, no Rio de Ja ne i ro, o Go ver na dor
Anthony Ga ro ti nho en vi ou men sa gem à Assem bléia
Le gis la ti va in for man do que a UERJ já vai ado tar o sis -
te ma de re ser var 50% das va gas na uni ver si da de
para alu no da es co la pú bli ca.

Então, essa é uma ou tra ques tão: para alu no po -
bre e bran co já há um pro je to que está tra mi tan do
aqui, de au to ria do Se na dor Ante ro Paes de Bar ros,
re ser van do 50% das va gas.

O pro ble ma todo é que te mos di fi cul da de aqui
no Con gres so de ci tar al guns exem plos de ques tões
que con si de ro ab sur das, que es tão aí sem se rem
apro va das, por exem plo, o Esta tu to do Índio. Todo
mun do fala “Ah, co i ta do do ín dio, po bre zi nho”, mas o
es ta tu to está aqui há 10 anos e ain da não foi apro va-
do. Des de 1991, são dez anos, es ta mos em 2001.
Está aí e até hoje não foi apro va do. Por quê? Por que
o la ti fún dio não con cor da com isso? Tal vez. O po der
do la ti fún dio pres si o na o Con gres so, por sua ban ca da
ru ra lis ta, e o es ta tu to não é apro va do.

Essa ques tão pre ci sa vol tar ao de ba te. Va mos
de ba ter o Esta tu to do Índio e, fi nal men te, o Esta tu to
do Ne gro, pro je to do com pa nhe i ro Pa u lo Paim. Se gui-
mos por aí afo ra.

Fa lei isso por que o Dr. Ro ber to Mar tins, na sua
in ter ven ção, dis se que, no Bra sil, ha via uma re la ção
fra ter na e har mô ni ca en tre ne gros e bran cos, o que
não é ver da de. O que exis te no Bra sil, na ver da de, é
uma cer ta to le rân cia – os bran cos têm uma cer ta to le-
rân cia na sua con vi vên cia com os ne gros. Isso exis te
em al guns pa í ses, mas, em ou tros, não há to le rân cia
al gu ma. No Bra sil, os bran cos nun ca exi gi ram que
hou ves se se pa ra ção de es co las para bran cos e ne-
gros, que hou ves se, nos ôni bus, lu ga res se pa ra dos
para bran cos e ne gros, como acon te cia nos Esta dos
Uni dos an ti ga men te – hoje, isso não há mais na que le
país. Nos Esta dos Uni dos e em ou tros pa í ses que
pra ti cam o apart he id, exis te uma in to le rân cia. No
Bra sil, não exis tia isso, mas uma con vi vên cia har mo-
ni o sa e fra ter na nun ca exis tiu.

Qu e ro abor dar um ou tro as pec to do pro je to.
Apro ve i to a opor tu ni da de para pa ra be ni zar o Dr. Au -
ré lio por abor dar, com mu i ta pre ci são, a ques tão do
Fun do de Fi nan ci a men to ao Estu dan te do Ensi no Su -
pe ri or – Fies. Cum pri men to tam bém a nos sa que ri da
Mãe Síl via de Oxa lá.

Não é pos sí vel ga ran tir quo ta na uni ver si da de
para o ne gro, ten do ele que en trar num fi nan ci a men to.
Nor mal men te es sas pes so as – os ne gros, os afro des-
cen den tes – têm uma ba i xa ren da. É ques ti o ná vel o
fato de elas en tra rem na uni ver si da de com um con tra-
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to de fi nan ci a men to, para pa ga rem pos te ri or men te,
por que não sei se elas con se gui rão em pre go. Hoje há 
mu i tos bran cos com for ma ção uni ver si tá ria que es tão
nas ruas ven den do san du í che por que não têm em-
pre go. O aces so ao mer ca do de tra ba lho é mu i to di fí-
cil.

Con cor do com a po si ção do Dr. Au ré lio e da
Mãe Síl via de Oxa lá de que essa ques tão do fi nan ci a-
men to pelo Fies não deve cons tar no pro je to. Sr. Re la-
tor, faço uma ob ser va ção so bre a ques tão do Fies,
por que cre io que isso com pli ca a si tu a ção.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA – Se o alu no es tu-
dar em es co la pri va da...

O SR. GERALDO CÂNDIDO – Mas o acór dão é
para es co la pú bli ca.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA – Não. O acór dão é 
para a es co la pri va da tam bém.

O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) – Se na dor
Ge ral do Cân di do, o Sr. Car los Mou ra me co mu ni ca
que tem um com pro mis so ina diá vel e que terá que se
re ti rar nes te mo men to. Agra de ce mos a pre sen ça de
S. Sª, que, com toda a cer te za, con tri bu iu mu i to para o 
aper fe i ço a men to do pro je to. Na Co mis são, es ta re mos
à dis po si ção de S. Sª, que, se qui ser en ca mi nhar al -
gu ma ou tra con tri bu i ção por es cri to, po de rá fazê-lo,
que ela será re me ti da ao Re la tor.

O SR. CARLOS ALVES MOURA – Sr. Pre si den-
te, ou vi rei a con clu são da fala do Se na dor.

O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) – Pois não.
Con ti nua com a pa la vra o Se na dor Ge ral do

Cân di do.
O SR. GERALDO CÂNDIDO – Já es tou con clu-

in do, Sr. Pre si den te.
Qu an to à ques tão do Fies, o nos so Re la tor diz

não ha ver pro ble ma na es co la pri va da. Pes so al men-
te, sou con trá rio a esse fi nan ci a men to. Te nho cer te za
de que a ma i o ria é con trá ria a essa ques tão. Se le var-
mos em con si de ra ção a si tu a ção so ci o e co nô mi ca
des sa par ce la da so ci e da de, ve ri fi ca re mos que di fi cil-
men te ela pro cu ra rá a uni ver si da de pri va da por que
sabe que não terá como res ga tar sua dí vi da. Na tu ral-
men te, a nos sa pre ten são é a de que eles in gres sem
na uni ver si da de pú bli ca. De fen de mos a es co la pú bli-
ca de boa qua li da de e a uni ver si da de pú bli ca para to -
dos.

Para con clu ir, que ro di zer que a Ter ce i ra Con fe-
rên cia Mun di al re a li za da na Áfri ca do Sul deu al guns
pas sos im por tan tes, em bo ra não te nha al can ça do
ain da exa ta men te o que gos ta ría mos. Qu e ro ater-me
à Car ta de Sal va dor. Em seu úl ti mo pa rá gra fo, é dito o
se guin te: “Pro mo ver ações no sen ti do de cri a ção de

um fun do na ci o nal de re pa ra ção, cu jos re cur sos se -
jam fi xa dos por lei e re pre sen tem um per cen tu al vin -
cu la do da re ce i ta da União, dos Esta dos e dos Mu ni-
cí pi os, du ran te um pe río do ini ci al de dez anos, para o
fi nan ci a men to de pro je tos es pe ci a is de ca rá ter re pa-
ra tó rio”. Ou seja, um fun do de de sen vol vi men to para
es sas po pu la ções, que, in clu si ve, pos sa ofe re cer aos
afro des cen den tes uma es co la de boa qua li da de des -
de o jar dim de in fân cia até a uni ver si da de, bem como
cur sos pro fis si o na li zan tes, para que pos sam se pre -
pa rar para en trar no mer ca do e com pe tir em pé de
igual da de com os de ma is.

Então, com a nos sa Car ta de Sal va dor, que tem
como base a Car ta de San ti a go, que re mos abrir esse
de ba te com a so ci e da de, que é o da cri a ção de um
fun do de re pa ra ção. Aliás, isso é mais im por tan te do
que o pró prio pro je to das quo tas.

Era isso o que eu que ria co lo car.Mu i to obri ga do,
Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) – Obri ga do,
Se na dor Ge ral do Cân di do.

O Se na dor Se bas tião Ro cha, que é o Re la tor,
quer usar da pa la vra. Antes, po rém, de i xa mos li vre o
Dr. Car los Alves Mou ra, que tem um com pro mis so.

Com a pa la vra o Se na dor Se bas tião Ro cha.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA – Sr. Pre si den te,

Srªs e Srs. Se na do res, Srs. De ba te do res, eu que ria
tra zer mais al gu mas ques tões para que pu dés se mos
con clu ir nos sa au diên cia pú bli ca e re ce ber, en tão,
mais al gu mas ori en ta ções.

Pri me i ro, em re la ção a essa ques tão da na ci o-
na li da de, o Dr. Ro ber to men ci o nou – e foi con fir ma do
pela Drª Dul ce – que há, pro va vel men te, um con tin-
gen te ma i or de alu nos ne gros es tran ge i ros do que
bra si le i ros nas nos sas uni ver si da des. Eu me per gun-
ta ria se a quo ta deve ser es ten di da tam bém aos ne -
gros de ou tras na ci o na li da des. Esta mos cri an do a re -
ser va de va gas para es tu dan tes ne gros bra si le i ros, vi -
san do re sol ver um pro ble ma crô ni co do Bra sil, um
pro ble ma de in jus ti ça ra ci al e so ci al, mas, da for ma
como está, o pro je to não se res trin ge à po pu la ção
bra si le i ra. Sou sim pá ti co à idéia de que seja res tri to à
nos sa po pu la ção.

Então, eu gos ta ria de ou vir os de ba te do res so -
bre esse as sun to, até por que o pro je to fala, além do
aces so às uni ver si da des, do aces so a em pre go pú bli-
co e ao Fies, que é um fi nan ci a men to do en si no su pe-
ri or.

O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) – Se na dor
Se bas tião Ro cha, a Mãe Síl via quer se ma ni fes tar a
res pe i to des se pon to.
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O SR. SEBASTIÃO ROCHA – Vou co lo car to-
dos os as sun tos e a Mãe Síl via po de rá, por gen ti le za,
ano tar, para, no fi nal, fa zer re fe rên cia.

Se gun do, per gun ta ria ao Dr. Ro ber to qual é o
do cu men to – pa re ce-me que é o re gis tro em car tó rio,
a cer ti dão de nas ci men to, que de fi ne de fato a cor da
po pu la ção -, qual é o pa râ me tro do cu men tal que o
IPEA uti li za para clas si fi car a po pu la ção e qual é essa 
clas si fi ca ção. Por exem plo, mu la to exis te nes sa clas -
si fi ca ção ou ela se res trin ge a ne gro, bran co e par do?
Há al gu ma ou tra cor da po pu la ção bra si le i ra uti li za da
pelo IBGE no cen so ou pelo IPEA? Antes de ou vir a
res pos ta, que ro adi an tar o se guin te: es tou pro pon do
uma su ges tão, que pas sa rei para a Mãe Síl via e para
a Drª Dul ce – já en tre guei ao Dr. Car los Mou ra e vou
en tre gar ao Dr. Au ré lio -, por que, se que re mos tra tar
esse as sun to com ob je ti vi da de e de uma vez por to -
das, de ve mos de i xar cla ro que o pro ble ma exis te e
não pode mais ser tra ta do de for ma ve la da. Esse é
um pro ble ma mes mo do nos so País, que as au to ri da-
des e o País de vem en fren tar com me ca nis mos ora
con jun tu ra is, ora es tru tu ra is, mas de vem fazê-lo.
Acre di to que a lei po de ria men ci o nar con cre ta men te
qua is são os be ne fi ciá ri os, de uma for ma mais ob je ti-
va. Pro pus uma re da ção que ser vi rá ape nas de base
para a aná li se dos de ba te do res e das ins ti tu i ções,
das en ti da des que tra ba lham essa ques tão, que re-
pre sen tam a po pu la ção ne gra so bre tu do, por que me
pa re ce, Dr. Ro ber to, que não há dis cri mi na ção no
Bra sil quan to ao par do, aque le par do que já se adap -
tou, que não é um par do que já vem da quin ta ge ra ção
ou da sex ta ge ra ção. E, por isso, eu que ria lhe ou vir se 
o se nhor tem da dos con cre tos so bre par ti ci pa ção em
em pre go da po pu la ção de cor par da. Por isso, que eu
per gun to, se do cu men tal men te, essa clas si fi ca ção
uti li za da é da cer ti dão de nas ci men to. Me pa re ce que
na uni ver si da de te mos um con tin gen te ra zoá vel de
par dos. Então, a dis cri mi na ção con tra o em pre go no
Shop ping, que não tem, o pi lo to da ae ro na ve que não
é ne gro, o ge ren te da em pre sa que, de fato, não é ne -
gro. Mas me pa re ce que com o par do não há, de for -
ma tão acin to sa, essa dis cri mi na ção, esse pre con ce i-
to. Então, se nós que re mos, de fato, pro te ger com me -
ca nis mos po si ti vos, de dis cri mi na ção po si ti va a po pu-
la ção ne gra, eu acho que o pro je to ti nha que ser mais
ob je ti vo.

Por isso, eu pro pus aqui um tex to, lo gi ca men te
para ser vir ape nas de de ba te. Eu gos ta ria de re ce ber,
de po is, con tri bu i ções; esse as sun to não se es go ta
nes ta au diên cia pú bli ca; eu, como Re la tor, que ro
man ter uma li nha de con ta to aber to até a con clu são
do re la tó rio com os de ba te do res aqui e ou tras pes so-

as in te res sa das no as sun to, meu ga bi ne te está à dis -
po si ção para isso.

Então, eu co lo ca ria, mais ou me nos, as sim: “É
be ne fi ciá ria des ta lei a po pu la ção clas si fi ca da – e co -
lo quei, aqui, um ter mo “do cu men tal men te”, por que
não sei qual é o do cu men to que com pro va como ne -
gra – do cu men tal men te como ne gra, bem como a po -
pu la ção clas si fi ca da do cu men tal men te como par da,
cu jos pais ou avós se jam clas si fi ca dos como ne gros.
Quer di zer, a idéia é de fi nir até que ge ra ção pode ser
be ne fi ci a da. Nós va mos até os bi sa vós, por que se não
não va mos es tar pro te gen do a po pu la ção ne gra e va -
mos cri ar um em ba te sé rio en tre aque les que são par -
dos, mas que tem uma apro xi ma ção mu i to gran de
com o bran co, em ter mos de iden ti fi ca ção de cor. Fi -
ca rá mu i to evi den te que um par do que não es te ja até,
di ga mos, a ter ce i ra ge ra ção vin cu la da a uma fa mí lia
de ori gem ne gra com um bran co com uma cor um
pou co mais es cu ra até do sol, da pele que i ma da do
sol. Quer di zer, como é que faz essa di fe ren ça em ter -
mos de aces so?

Então, eu gos ta ria, como Re la tor, de res trin gir
este pro je to a quem, de fato, pre ci sa de ter a jus ti ça
so ci al re sol vi da. Eu não gos ta ria de de i xar este pro je-
to como uma lei ex tre ma men te abran gen te, como dis -
se, por que me pa re ce que pode cri ar mais pro ble mas
até do que be ne fí cio. Então, se ria im por tan te que ti -
vés se mos como ob je ti var nes sa de fi ni ção, já na lei. E, 
aí, nós nos de pa ra mos so bre esse pro ble ma de do cu-
men ta ção que o Dr. Ro ber to pode fa lar.

So bre a ques tão do Fies. Ou nós res trin gi mos o
pro je to às uni ver si da des pú bli cas. Por que, aqui, o
pro je to não é res tri to à uni ver si da de pú bli ca. Ou en -
tão, nós te mos que man ter o Fies. Se é ruim com o
Fies, ima gi nem sem o Fies. Ima gi ne um es tu dan te ne -
gro, po bre, vai fi nan ci ar uma fa cul da de pri va da, uma
uni ver si da de pri va da, sem ter o fi nan ci a men to do or -
ga nis mo ofi ci al, que é o Fies. Então, o pro je to é in-
com pa tí vel com sua exe cu ção.

O ou tro fato é o se guin te: caso al gu ma fa cul da-
de não te nha can di da tos para pre en cher 20% das va -
gas, como acon te ce hoje com a cota do gê ne ro para
can di da to. Eu su gi ro – in clu si ve, não sei se o Se na dor
Ge ral do Cân di do tem co nhe ci men to se al gum pro je to
tra mi ta com o mes mo ob je ti vo com re la ção aos ne-
gros – uma re ser va de co tas tam bém ne gros como
can di da tos às ele i ções. Não sei se há pro je to tra mi-
tan do nes te sen ti do – su gi ro ao Se na dor Ge ral do
Cân di do que exa mi ne, que pos sa mos ace le rar tam-
bém isso, para que os ne gros te nham mais re pre sen-
ta ti vi da de no Par la men to, como as mu lhe res es tão
con quis tan do esse es pa ço. Mas, en fim, caso a fa cul-
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da de, a uni ver si da de, não te nha o nú me ro de can di-
da tos ne gros que pre en cham os cri té ri os, as va gas fi -
ca rão em aber to, ou es sas va gas po de rão ser pre en-
chi das, di an te des se caso con cre to de não se atin gir a 
cota?

A ou tra ques tão – o Se na dor Ge ral do Cân di do já 
co lo cou – é que, por exem plo, nós te mos um pro je to
do Se na dor Ante ro Paes de Bar ros que es ta be le ce
50% de re ser vas de va gas nas es co las pú bli cas para
es tu dan tes ori un dos das es co las pú bli cas de 2° grau.
E que o Go ver na dor do Rio de Ja ne i ro, por exem plo,
já im plan tou na que la Uni da de fe de ra da. Então, como
fica? Nós te re mos 50% re ser va do para os alu nos ori -
un dos nas uni ver si da des pú bli cas te re mos 50% re-
ser va dos para alu nos ori un dos das es co las pú bli cas
e mais 20% para a po pu la ção ne gra. Isso res trin ge. A
es co la pú bli ca fica com um per cen tu al de va gas mu i to
res tri to. Uma par ce la cer ta men te se cru za rá.

Ba si ca men te, é isso. Fun da men tal men te, co lo-
quei as se guin tes ques tões: na ci o na li da de: se po de-
mos na lei de fi nir e pre ci sar, é o meu ob je ti vo, é do
meu in te res se as se gu rar que seja a po pu la ção bra si-
le i ra aque la que tem aces so à quo ta; clas si fi ca ção de
raça – gos ta ria de co lo car es ses as pec tos para aná li-
se, por que en ten do que de ve mos ob je ti var a aná li se
do pro ble ma, lo ca li zar o pro ble ma. Então, se o pro ble-
ma é na po pu la ção ne gra, en tão va mos di re ci o nar
para a po pu la ção ne gra. Ago ra, se o par do tam bém
faz par te do pro ble ma, en tão di re ci o na mos tam bém
para o par do. Mas até que ge ra ção? Se não, da qui a
pou co, 80% da po pu la ção vai con cor rer a 20% das
va gas.

O SR. EDUARDO SUPLICY – Esses são os
44% a 50% que en vol vem to dos os afro des cen den-
tes.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA – Mas, com re la-
ção a cur so su pe ri or, es ses 2% re fe rem-se ape nas
aos ne gros. Qu an do se es ten de aos par dos .... São
2% para ne gros e par dos?

O Se na dor Ge ral do ci tou aqui 11% ou 13%.
O SR. GERALDO CÂNDIDO – Ape nas 2% de

ne gros e 3% de par dos.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA – Qu e ro sa ber qual 

é a clas si fi ca ção de par do e ne gro, por que, se nos ba -
se ar mos na cer ti dão de nas ci men to, acre di to que es -
ses da dos não es tão pre ci sos.

O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) – Se na dor
Se bas tião Ro cha, eu te nho uma opi nião. A ex pres são
“par do” é uma for ma pe jo ra ti va de se iden ti fi car. Acre -
di to que es ta mos fa lan do aqui de afro des cen den tes,
ou seja, des cen den tes de ne gros e bran cos. Daí eli -

mi na ría mos o pro ble ma des sa clas si fi ca ção, que V.
Exª co lo cou.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA – Se exis te do cu-
men tal men te, te mos que cor ri gir por lei isso.

O SR. PRESIDENTE (Osmar dias) – Vou fa zer o 
se guin te, vou pas sar a pa la vra, da es quer da para a
di re i ta, e pe di ria para que os con vi da dos já fi zes sem
tam bém as suas con clu sões e as suas des pe di das.

Com a pa la vra o Dr. Au ré lio Ha us child.
O SR. AURÉLIO HAUSCHILD – Se rei bre ve.

Pri me i ro, vou res pon der a per gun ta do Se na dor Su -
plicy.

No Fies, por exem plo, não te mos ne nhu ma ava -
li a ção de quan tos são afro des cen den tes, até por que,
na fi cha de ins cri ção, des de 1999, não per gun ta mos a 
cor. Então, não te mos con di ções de ter essa in for ma-
ção.

Qu an to à su ges tão do Sr.Re la tor, con cor do com 
S. Exª em man ter-se o Fies, por que aque le de ta lhe
que men ci o nei, o art. 19 da Lei 10.260, só se apli ca às 
ins ti tu i ções fi lan tró pi cas, que são uma par ce la só de
to das as ins ti tu i ções de en si no.

Bom, eu man te ria o Fies, além des sas bol sas,
como uma op ção. O es tu dan te vai op tar se qui ser,
não é obri ga do a can di da tar-se ao Fies, mas se ria
uma op ção a mais para o afro des cen den te.

De mi nha par te, são es sas as ob ser va ções.
O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) – Obri ga do,

Dr. Au ré lio. Com a pa la vra A Mãe Síl via.
A SRA. MÃE SÍLVIA DE OXALÁ – Qu an to à

bol sa dos es tran ge i ros, é mu i to o pou co o que se dá e
mu i to o que se per se gue.

Um mo men to, de i xe-me ex pli car. São mu i tos
pou cos os que vêm para cá. Pelo in te res se do País na 
co mer ci a li za ção in ter na ci o nal, pen so que nem se
deve me xer, por que a úni ca co i sa que vale é que nós
so mos nós, o Bra sil é Bra sil.

O SR. EDUARDO SUPLICY – Não ha ve rá in te-
res se de imi gra ção por ca u sa dis so?

A SRA. MÃE SÍLVIA DE OXALÁ – Não, de je i to
ne nhum, eles não vêem a hora de ir em bo ra.

O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) – Se na dor
Su plicy, va mos ou vir a Mãe Síl via.

A SRA. MÃE SÍLVIA DE OXALÁ – Não, ele co -
nhe ce o pro ble ma.

O SR. EDUARDO SUPLICY – Per mi ta-me um
bre ve apar te, se o Pre si den te per mi tir?

O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) – Pois não,
Se na dor.
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O SR. EDUARDO SUPLICY – Res sal to que o
pon to que a Mãe Síl via está co lo can do, qual seja o de
que, para o Bra sil, a ma i or in te ra ção com o afro des-
cen den te, in clu si ve com afri ca nos que even tu al men te
ve nham a es tu dar aqui, se ria algo al ta men te de se já-
vel. Ava lio que não te mos ain da um nú me ro ma i or de
afri ca nos que po de ri am es tar es tu dan do nas uni ver si-
da des bra si le i ras. Qu an to mais es tu dan tes ti ver mos,
mais es ta re mos apren den do so bre nos sas ori gens
co muns. Como a Mãe Síl via, res sal tou de iní cio, um
dos ma i o res pro ble mas dos afri ca nos que para cá vi e-
ram é que eles não pu de ram es co lher onde iri am fi car.
Assim, os mem bros de uma mes ma fa mí lia fo ram se -
pa ra dos, um para lá, ou tro para cá. Pro por ci o nar a
opor tu ni da de de uma ma i or in te ra ção en tre os es tu-
dan tes afri ca nos que para cá vi e rem po de ria ser uma
opor tu ni da de para que os pró pri os afro des cen den tes
ve nham a co nhe cer me lhor as suas ra í zes. Isso é algo 
que não de ve ria ser li mi ta do. Assim, acho que deve
ha ver um es tí mu lo à pre sen ça de les em nos sas uni -
ver si da des.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA – Só uma ob ser va-
ção, para de i xar bem cla ro o meu pen sa men to, Sr.
Pre si den te. Não sou con tra a in te ra ção, o in ter câm-
bio, à vin da de es tu dan tes es tran ge i ros, se jam eles
bran cos ou ne gros. O que que ro fri sar é que, em mi -
nha opi nião, isso deve ser ex tra quo ta. A pre sen ça da
po pu la ção es tran ge i ra não deve ser con ta bi li za da na
quo ta.

O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) – Está cer to.
Com a pa la vra Mãe Síl via.

A SRA. MÃE SÍLVIA DE OXALÁ – Isso é óti mo.
Isso não só nos in te res sa no que diz res pe i to à in te-
gra ção so ci al mas tam bém no que diz res pe i to à co -
mer ci a li za ção in ter na ci o nal. Com isso ha ve rá um am -
pa ro en tre to dos e to dos se rão be ne fi ci a dos – o Bra sil
e os pa í ses afros.

Qu an to à par te de afro des cen den tes, es tou de
acor do que de vem fi car só afro des cen den tes. Não é
pre ci so di zer par dos, ne gros e ou tros. Nos Esta dos
Uni dos, até a quar ta ge ra ção é con si de ra da ne gra.
De po is isso foi abo li do. Po de mos fa zer a mes ma co i-
sa. Não se ria pre ci so fa zer um vas to es tu do a res pe i-
to.

O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) – Obri ga do,
Mãe Síl via.

Con ce do a pa la vra ao Dr. Ro ber to Bor ges.
O SR. ROBERTO BORGES MARTINS – Se na-

dor, com re la ção à ques tão da na ci o na li da de te nho
uma opi nião ab so lu ta men te con vic ta. Se ria uma lei
bra si le i ra para a po pu la ção bra si le i ra. Isso sem ne-

nhum pre ju í zo da pre sen ça de ne gros afri ca nos nas
uni ver si da des bra si le i ras. Isso se dá no cam po da co -
o pe ra ção in ter na ci o nal. É uma ou tra or dem de co i sas.
Essa lei deve ser uma lei para a po pu la ção ne gra bra -
si le i ra.

Com re la ção à ques tão de do cu men ta ção,
quan do apre sen ta mos es ta tís ti cas di zen do que a po -
pu la ção ne gra tem tal in ci dên cia de po bre za ou tal ní -
vel edu ca ci o nal, o que es ta mos usan do são es ta tís ti-
cas e cri té ri os do IBGE. A prin ci pal base des sas in for-
ma ções são os cen sos e as PNADS – Pes qui sas Na -
ci o na is por Amos tras de Do mi cí li os, que são ba se a-
das em au to de cla ra ção me di an te a apre sen ta ção de
uma lis ta de op ções. O re cen se a dor, ao en tre vis tar o
re cen se a do, apre sen ta uma lis ta e ques ti o na o se-
guin te: em qual es sas ca te go ri as você se en qua dra?
Usa mos sem pre a ex pres são e a ca te go ria “par do”,
que, mu i tas ve zes, não é ace i ta pelo mo vi men to ne -
gro. Mas essa é a ca te go ria que o IBGE usa. Então, o
IBGE usa: bran cos, par dos, ne gros, ama re los, in dí ge-
nas e ou tras. As es ta tís ti cas bra si le i ras usam es sas
ca te go ri as.

Com re la ção à in clu são ou não des ses, clas si fi-
ca dos como “par dos”, acho que ela se jus ti fi ca ple na-
men te. Os in di ca do res so ci a is dos par dos são qua se
idên ti cos aos dos ne gros. To das aque las es ta tís ti cas
que apre sen tei mos tram uma di fe ren ça de um pon to
per cen tu al para mais, um pon to per cen tu al para me -
nos. No que se re fe re às es ta tís ti cas de po bre za, ao
tra ba lho in fan til, às di fe ren ças edu ca ci o na is, os par -
dos são ab so lu ta men te se me lhan tes aos ne gros; e na 
sua des se me lhan ça com os bran cos é a mes ma co i-
sa, o que jus ti fi ca in clu si ve a ter mi no lo gia afro des cen-
den tes. A se me lhan ça jus ti fi ca isso.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA – Per mi ta-me di zer
que acho que se tra ta de uma ques tão cul tu ral. Essa
clas si fi ca ção de man da de si tu a ções an ti gas. Por
exem plo, toda a mi nha fa mí lia é clas si fi ca da como
par da. Estou aqui re a fir man do. Não po de mos nos
com pa rar em ter mos...

O SR. ROBERTO BORGES MARTINS – Isso é
uma aber ra ção, por que o se nhor é lou ro, ru i vo.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA – Exa to. Então, é
um pro ble ma cul tu ral de quem clas si fi ca. Quem é que
clas si fi ca? O car to rá rio, o es cri vão? Aí é que está o
pro ble ma. Estou aler tan do so bre isso por que é pre ci-
so que o Bra sil cons trua uma le gis la ção que de fi na
cri té ri os de cor. No mo men to em que es ta mos fa zen-
do uma lei que tra ba lha a ques tão ra ci al, te mos que
ter cla ros os pa râ me tros ra ci a is do país.
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O SR. ROBERTO BORGES MARTINS – Com
re la ção às es ta tís ti cas que apre sen ta mos fre qüen te-
men te, são es ta tís ti cas do IBGE, que usa es sas ca te-
go ri as e que são re sul tan tes de auto-de cla ra ção. Não
é o en tre vis ta dor que atri bui a cor ao en tre vis ta do. Ao
en tre vis ta do é apre sen ta da uma lis ta de op ções, e ele 
opta por uma. Exis tem, Se na dor, di fe ren ças per cep tí-
ve is re gi o na is nes sa auto-per cep ção. Na Ba hia, uma
pes soa se sen te mu i to mais à von ta de, mu i to mais
pro pen sa a se de cla rar ne gra do que em San ta Ca ta-
ri na. Isso é uma co i sa com que o IBGE de pa ra o tem -
po todo. Exis tem di fe ren ças re gi o na is, di fe ren ças cul -
tu ra is nes sa auto-de cla ra ção.

O que eu que ria res sal tar é que es ses da dos do
IBGE não se pres tam a esse tipo de iden ti fi ca ção do
be ne fi ciá rio, por que não são da dos que in di vi du a li-
zam as pes so as. O IBGE co le ta aqui lo, que não tem
nome. Os re sul ta dos do cen so, mes mo os mi cro-da-
dos do cen so, que tem os da dos in di vi du a is, não têm
o nome da pes soa, não tem o en de re ço. Então, esse
tipo de base de da dos não se pres ta a um cri té rio, a
um pro pó si to de iden ti fi car o be ne fi ciá rio. Exis te na
cer ti dão de nas ci men to a de cla ra ção de cor. Não sa -
be ria di zer para o se nhor, nes te mo men to, se aqui lo é
uma de cla ra ção, se quem faz o re gis tro de cla ra aqui lo
ou se é o fun ci o ná rio do car tó rio quem co lo ca aqui lo.
No seu caso, cer ta men te, foi o fun ci o ná rio do car tó rio.
O se nhor le van ta a idéia de que o par do, so bre tu do o
par do de cor cla ra, que já pas sou por um lon go pro -
ces so de mis ci ge na ção se ria me nos ob je to de dis cri-
mi na ção. Isso tal vez seja ver da de no mer ca do de tra -
ba lho, na que las ocu pa ções em que o cri té rio seja a
apa rên cia. Sabe-se, por exem plo, que não se en con-
tram gar çons ne gros nos res ta u ran tes da zona sul do
Rio de Ja ne i ro. Tal vez se en con trem par dos ou mu la-
tos cla ros. Qu an do es ta mos fa lan do das con di ções
so ci a is, de edu ca ção e ou tras, não há pra ti ca men te
di fe ren ças en tre par dos e ne gros. As es ta tís ti cas são
mu i to cla ras a esse res pe i to. Afro des cen den tes...

O SR. SEBASTIÃO ROCHA – O se nhor acha
cor re ta essa clas si fi ca ção de par do ou po de ría mos,
mais na fren te, exa mi nar a pos si bi li da de de...

O SR. ROBERTO BORGES MARTINS – Essa é 
uma clas si fi ca ção que obe de ce a um cri té rio de apa -
rên cia.

A SRA. MÃE SÍLVIA DE OXALÁ – É dis cri mi na-
tó ria. Então, já apro ve i ta e co lo ca afro des cen den te.

O SR. ROBERTO BORGES MARTINS – Nada
con tra. Afro des cen den te in clui a po pu la ção par da,
mu la ta, en fim, qual quer ter mo que se que i ra usar.
Ago ra, exis tem di fe ren ças re gi o na is, cul tu ra is. Em

cer tas par tes do Bra sil, Mãe Síl via se ria clas si fi ca da
como par da e em cer tas par tes se ria clas si fi ca da
como ne gra.

O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) – Essa lei
está sen do fe i ta para aten der aos di re i tos da po pu la-
ção ne gra. Se es ta mos ou vin do dos pró pri os re pre-
sen tan tes da po pu la ção ne gra que eles não de se jam
essa de no mi na ção de par dos, por que in sis tir nis so?
Por que não de no mi nar logo aqui lo que eles de se jam
que seja fe i to, afro des cen den tes, para aca bar com
essa po lê mi ca?

O SR. SEBASTIÃO ROCHA – Sr. Pre si den te,
não sou con tra isso. O que que ro é de fi nir um cri té rio
para o fu tu ro. Esta mos vo tan do uma lei que pode ser
pe re ne, pode du rar 50, 100 anos, e os opor tu nis tas
po de rão se uti li zar da lei para in du zir me ca nis mos le -
ga is de clas si fi ca ção de cor para se tor na rem par dos.
Se eu qui ser co lo car os meus fi lhos, da qui para fren te,
como par dos para se be ne fi ci a rem da lei, se não hou -
ver ou tro cri té rio mais ob je ti vo, eles pas sam a ser par -
dos do cu men tal men te, en tram nas es ta tís ti cas e pas -
sam a ter di re i to de acor do com a lei.

Então, essa ques tão tem que ser re pen sa da,
tem que se de fi nir a ge ra ção. Pre fi ro que o pro je to ob -
je ti ve a ge ra ção.

E qual é o do cu men to que vai com pro var isso? É 
a cer ti dão de nas ci men to? Va mos co lo car a cer ti dão
de nas ci men to como com pro van te dis so. Se fi car mos
com cri té ri os sub je ti vos, como IBGE, como Ipea, pes -
qui sas do mi ci li a res, isso não terá efe ti vi da de; esse é
o pro ble ma.

O SR. EDUARDO SUPLICY – Per mi ta-me, Sr.
Pre si den te, uma su ges tão.

O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) – Se na dor
Su plicy, já es ta mos qua se na hora da Ordem do Dia.

O SR. EDUARDO SUPLICY – Se rei bre vís si mo,
Sr. Pre si den te.

Su gi ro, pri me i ra men te, que o ter mo seja afro-
des cen den te. Se gun do, que o Re la tor man ter que o
di re i to se dará con for me a de cla ra ção da pes soa, ou
seja, a pró pria pes soa se clas si fi ca. Mas po de ria ha -
ver um acrés ci mo no sen ti do de que a ins ti tu i ção ou o
res pon sá vel pelo con cur so, o que seja, so li ci te da
pes soa a com pro va ção da ve ra ci da de de sua de cla ra-
ção.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA – Mas não há cri té-
rio para isso.

O SR. EDUARDO SUPLICY – O cri té rio de que
seja ver da de i ro, que ele seja, de fato, um afro des cen-
den te, qual quer que seja o grau.
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O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) – Se na dor
Su plicy, nós não va mos che gar ago ra a um con sen so,
a uma con clu são de qual será a pro va. Essa au diên-
cia pú bli ca já avan çou de ma is.

O SR. EDUARDO SUPLICY – Sr. Pre si den te,
ou tra pro vi dên cia que V. Exª po de rá to mar para di mi-
nu ir a pre o cu pa ção do Se na dor Se bas tião Ro cha é
so li ci tar ao car tó rio que faça a de vi da re ti fi ca ção na
cer ti dão de nas ci men to do Se na dor Se bas tião Ro cha
– está em tem po de fa zer a cor re ção.

O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) – Se na dor
Su plicy, se V. Exª pro me ter que en cer ra rá, fa rei isso.

O SR. ROBERTO BORGES MARTINS  – Acre -
di to que a pa la vra “par do” não se in clui na re da ção ini -
ci al e nem na mo di fi ca ção pro pos ta. Mas acho fun da-
men tal in clu ir no be ne fí cio da lei a po pu la ção clas si fi-
ca da como par da pelo IBGE, por que eles são ví ti mas
da mes ma su ces são de dis cri mi na ção que a po pu la-
ção ne gra.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA – Mas tem que ver.
O do cu men to é que vale.

O SR. ROBERTO BORGES MARTINS – Sim,
acho que a pro pos ta do Se na dor Su plicy avan ça nes -
sa di re ção, ou seja, ao se apre sen tar, ao se au to de-
cla rar, isso pode pa re cer ób vio. Há de ter mi na das pes -
so as que não ge ra rão dú vi da de que são ne gras ou
afro des cen den tes; ha ven do dú vi da, que se apre sen te
a cer ti dão de nas ci men to.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA – Até de ter mi na da
ge ra ção. Pre ci sa fi xar-se a ge ra ção. Na quar ta ge ra-
ção, já há gran de mis ci ge na ção, já se tem uma cor
cla ra.

O SR. EDUARDO SUPLICY – Mas não há pre o-
cu pa ção com isso. Se o bi sa vô ti ver sido es cra vo, a
pes soa pas sa a ter di re i to

O SR. ROBERTO BORGES MARTINS – Para
fi na li zar, uma ou tra ques tão le van ta da foi a in clu são
do cré di to edu ca ti vo. Isso é fun da men tal, por que não
se pre ten de ape nas es ta be le cer co tas nas uni ver si-
da des pú bli cas. O sis te ma uni ver si tá rio pri va do no
Bra sil hoje é ma i or e cres ce mais ra pi da men te do que
o sis te ma pú bli co. Então, é fun da men tal que se jam
es ta be le ci das co tas tam bém nas uni ver si da des pri va-
das. Para isso é pre ci so ha ver al gu ma fon te, por que a
uni ver si da de vai, le gi ti ma men te, per gun tar quem
paga.

Então que seja in clu in do cré di to edu ca ti vo ou a
su ges tão al ta men te po si ti va do re pre sen tan te do Mi -
nis té rio da Edu ca ção, de ha ver uma par ce la de bol sas
– acho mu i to po si ti vo.

Fi nal men te, Se na dor Su plicy, quan to à sua per -
gun ta a res pe i to de cer tas es ta tís ti cas. O Ipea não
dis põe des sas es ta tís ti cas, nem o IBGE; são es ta tís ti-
cas de na tu re za edu ca ci o nal, são da com pe tên cia do
Mi nis té rio da Edu ca ção. Sei de al guns ca sos em que
está sen do re a li za do um cen so ra ci al. Quer di zer, a
Uni ver si da de de São Pa u lo está fa zen do isso; não sei
se o Mi nis té rio da Edu ca ção dis põe des sas es ta tís ti-
cas.

Eu que ria fa zer uma úl ti ma ob ser va ção. É fun-
da men tal, no meu en ten di men to, do pon to de vis ta
éti co, aque le fun da men to his tó ri co que apre sen tei da
ne ces si da de da com pen sa ção, ele se apli ca mu i to es -
pe ci al men te às uni ver si da des ca tó li cas. A Igre ja Ca -
tó li ca foi um gran de be ne fi ciá rio da es cra vi dão ne gra
e do trá fi co, é per fe i ta men te jus to que ela es ta be le ça
no seu sis te ma edu ca ci o nal al gum tipo de com pen sa-
ção, de re pa ra ção. A Igre ja Ca tó li ca deu sus ten ta ção
ide o ló gi ca, te o ló gi ca e foi a gran de be ne fi ciá ria, foi
uma gran de pro pri e tá ria de es cra vos em toda a Amé -
ri ca e se ria ab so lu ta men te jus to que al gum tipo de re -
pa ra ção fos se ofe re ci do pelo sis te ma edu ca ci o nal ca -
tó li co.

O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) – Obri ga do,
Dr. Ro ber to.

Con ce do a pa la vra à Emba i xa do ra Dul ce Pe re i-
ra.

A SRA. DULCE MARIA PEREIRA – Mu i to obri -
ga da. Esta va con sul tan do uma es pe ci a lis ta nes sa
área dos mo vi men tos ne gros, e que tem sido uma
con sul to ra im por tan te.

Em pri me i ro lu gar, eu gos ta ria de di zer que ca -
mi nha mos mu i to e esta é uma ses são his tó ri ca, por -
que al guns de nós não acre di tá va mos que fôs se mos,
em vida, ver esta dis cus são acon te cen do no Se na do.
Di ria que as pro pos tas apre sen ta das, so bre tu do as
do Se na dor Edu ar do Su plicy, ex clu in do-se a ques tão
es pe cí fi ca da po pu la ção in dí ge na – por que não acre -
di to que se ria be né fi co para ela sua in clu são nes se
tex to, con si de ran do-se so bre tu do o pro ces so in ter no
que a co mu ni da de vem con du zin do hoje –, são pro -
pos tas mu i to im por tan tes.

Pa ra be ni zo o re pre sen tan te do Mi nis té rio da
Edu ca ção pela ex tra or di ná ria in clu são aqui fe i ta, o
que, sem dú vi da, mos tra tam bém, do iní cio do de ba te
até ago ra, o en ga ja men to des se Mi nis té rio que, afi nal
de con tas, é o res pon sá vel pela im plan ta ção des sa lei 
im por tan te que, te mos cer te za, será apro va da.

Gos ta ria, ain da, de lem brar que não po de mos
fu gir da His tó ria e não po de mos ser ir res pon sá ve is ou 
re pro du zir a per ver si da de so bre tu do com gran de par-
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te da po pu la ção ne gra, que foi e tem sido re gis tra da
como par da. Por exem plo, sou par da na mi nha cer ti-
dão de nas ci men to e tive que bri gar mu i to para que os 
meus fi lhos não fos sem par dos. Por isso eu que ria
lem brar que quan do, por de ter mi na ção do Pre si den te
Fer nan do Hen ri que, foi ins ti tu í do um gru po de tra ba-
lho para a va lo ri za ção da po pu la ção ne gra, uma das
me di das foi as se gu rar que o sis te ma de sa ú de trou -
xes se da dos so bre os di fe ren tes gru pos ét ni cos. Sa -
be mos que as pes so as mor rem, têm ten dên ci as a de -
ter mi na das do en ças ou apre sen tar al gu mas ano ma li-
as ou ques tões de sa ú de em fun ção da pres são so ci-
al, do es tres se ou mes mo da ori gem ét ni ca.

No iní cio da im plan ta ção do pro je to foi mu i to di fí-
cil con se guir que os mé di cos con cor das sem em iden -
ti fi car as pes so as a se rem en ter ra das. Vou con tar aqui 
uma si tu a ção e o faço na au sên cia do ami go, por que
não con ta ria na pre sen ça da pes soa: fui cu i dar do óbi -
to da mãe do Dr. Car los Mou ra e os mé di cos não que -
ri am co lo car que ela era ne gra – ela é tão es cu ra
quan to ele ou mais –, por quê? Por que era di fí cil li dar
com a re a li da de de al guém mor rer na que le hos pi tal
sen do iden ti fi ca da como ne gra. Na que le mo men to
tive que bri gar para di zer que ela era ne gra.

Além dis so, em al gu mas re giões do País, essa
ques tão foi po lí ti ca e o erro vem sen do cor ri gi do, mas
te mos uma gran de por cen ta gem de ne gros, de afro -
des cen den tes, que são re gis tra dos como par dos e al -
guns, even tu al men te, como a nos sa pre za da as ses-
so ra aqui que foi re gis tra da como bran ca, por um pro -
ces so de se olhar o pai ou até mes mo os nos sos pais
ne gros, às ve zes, com medo das con se qüên ci as so ci-
a is de ser mos re gis tra dos como pre tos.

Além do mais, as ter mi no lo gi as são hor rí ve is.
Mu la to é o cru za men to de mula com ju men to; par do é
uma ter mi no lo gia da es cra vi dão, so bre tu do, para jus -
ti fi car cer tas ca rac te rís ti cas de al guns es cra vos, prin -
ci pal men te da que les que às ve zes eram uti li za dos
pe los seus pró pri os pais no pro ces so da eco no mia da 
es cra vi dão como es cra vos e te mos até o exem plo de
Luís Gama e tan tos ou tros.

Então, é cla ro que os ter mos são ex tre ma men te
pe jo ra ti vos, so bre tu do no pe río do pós-guer ra. Mu i tas
ve zes, a ter mi no lo gia par da foi uti li za da pe los car tó ri-
os para de fi nir al guns gru pos hu ma nos, de acor do
com a ava li a ção até mes mo da que les car tó ri os. Ago -
ra, não po de mos fu gir à his tó ria, acho que essa é uma 
ques tão ver da de i ra. Há um es tu do fe i to pelo pro fes sor
Nel son Vale, no IPEA, ele é ain da atu al, que mos tra

que a di fe ren ça, no que diz res pe i to à pos si bi li da de de 
as cen são so ci al en tre um cha ma do pre to e um cha -
ma do par do é mu i to pe que na, se não mí ni ma. As es ta-
tís ti cas, in clu si ve, atu a li zam es ses da dos. Então,
acho que não po de mos fu gir à his tó ria. É uma his tó ria
per ver sa? É. É uma his tó ria di fí cil? É, mas não po de-
mos ex clu ir es sas pes so as. Mi nha pro pos ta é que
man te nha mos o ter mo afro des cen den te, que seja in -
clu í da a de sig na ção de pre tos e par dos, con for me os
do cu men tos que iden ti fi cam as pes so as, por que es -
ses do cu men tos exis tem. Tal vez uma re da ção ade-
qua da fos se que a lei se apli ca aos afro des cen den-
tes, in clu in do pre tos e par dos, con for me o re gis tro de
nas ci men to. E in clu i ria, um tra ta men to in te res san te,
acho, que se ria mu i to in te res san te do pon to de vis ta
da lei, se ria, quan do se diz, na ins cri ção o can di da to
de cla ra en qua drar-se nas re gras as se gu ra das na pre -
sen te lei, apre sen tan do a do cu men ta ção ou o seu re -
gis tro de nas ci men to, com pro ba tó rio. O seu re gis tro
de nas ci men to nor mal men te é, hoje, no Bra sil, são o
re gis tro de nas ci men to e o ates ta do de óbi to, são os
dois que de fato são uti li za dos.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA – Gos ta ria de
lem brar, Drª Dul ce, es tou in sis tin do, que a lei não
pre vê ape nas aces so ao en si no su pe ri or, ela pre vê
a car gos pú bli cos e con cur so. E do je i to que é a ma -
ni pu la ção na po lí ti ca tam bém, com re fe rên cia, in-
clu si ve, aos con cur sos, que nem sem pre são le gí ti-
mos, en tão, se não cu i dar mos dis so, po de rão ser
re ser va das 20% das va gas, e es sas va gas, na ver -
da de, não vão para os ne gros, vão para os par dos.
Se você não es ta be le cer cri té ri os, a po pu la ção ne -
gra, que é o ob je ti vo má xi mo, aca ba não sen do
aten di da, e o ob je ti vo do pro je to não é al can ça do.
Essa é a pre o cu pa ção.

A DRA. DULCE MARIA PEREIRA – Con cor do
to tal men te. O que acho é que se dis ser mos afro des-
cen den tes, (vír gu la), quer di zer, in clu in do pre tos e
par dos, por que aí as pes so as com pro vam, é di fe ren te
de sim ples men te de i xar afro des cen den tes. Não, os
pre tos e par dos são afro des cen den tes ou não, even -
tu al men te, aí é um caso de cor re ção, é um caso es pe-
cí fi co, não é mes mo? Mas acho que fa ría mos aí uma
gran de con tri bu i ção.

So bre a ques tão de a quem se des ti na, se os
na ci o na is bra si le i ros ou não, acre di to que o ide al seja
que se des ti ne à po pu la ção bra si le i ra. Por que exis tem
vá ri os me ca nis mos, es tão em dis cus são al guns pro -
je tos, in clu si ve o pro je to de cir cu la ção de pes so as en -
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tre vá ri os pa í ses. Acho que é fun da men tal uma ma i or
pre sen ça de es tu dan tes, so bre tu do afri ca nos, no Bra -
sil, é fun da men tal para o Bra sil, o Bra sil ga nha rá mu i-
to com isso. 

O SR. SEBASTIÃO ROCHA – A se nho ra de fen-
de que eles fa çam par te da quo ta, não, não é?

A SRA. DULCE MARIA PEREIRA – Não, acho
que não, é ou tra ma té ria, acre di to que deva ser, in clu-
si ve, um ou tro pro je to de lei, di fe ren te, acho que é ou -
tra lei, é ou tra le gis la ção. Deve se des ti nar so bre tu do
aos bra si le i ros. Cre io que o Bra sil, fa zen do isso, dará
uma con tri bu i ção ex tra or di ná ria.

Só fi na li za ria di zen do que, no que diz res pe i to
à ques tão dos me ca nis mos de apli ca ção da lei, não
vejo tan to pro ble ma nos me ca nis mos, até por que
acre di to que so bre tu do quem de nós já tra ba lhou
um pou co com a con so li da ção de po lí ti cas pú bli cas,
ci ta ria a ques tão da sa ú de, por exem plo, é di fí cil,
ain da, mas não há uma prá ti ca co ti di a na na so ci e-
da de de se tra ba lhar com essa pos si bi li da de da in -
clu são. Acre di to que uma lei como essa po de rá aju -
dar a cons tru ir uma cul tu ra de in clu são, e ela pre ci-
sa ser tra ta da como ins tru men to con jun tu ral, e acho
que isso foi bem dito aqui, como ins tru men to con-
jun tu ral. E acre di to ain da que não de ve mos uti li zar o 
ter mo dis cri mi na ção po si ti va. Pen so que to das as
pes so as que tra ba lham so bre tu do com as ques tões
do de sen vol vi men to hu ma no ne nhu ma dis cri mi na-
ção é po si ti va, so bre tu do quan do apli ca das em so -
ci e da des como as nos sas. Não es tou fa lan do aí da
dis cri mi na ção no sen ti do da se pa ra ção ci en tí fi ca,
seja o que for, a dis cri mi na ção em si e a uti li za ção
do ter mo dis cri mi na ção po si ti va acre di to que ela já
des qua li fi ca o pro ces so his tó ri co, de con jun ção, de
in clu são. Acho que te mos que sa ber que dis cri mi-
na ção, por prin cí pio, será sem pre ne ga ti va para o
pro ces so so ci al. Não es tou di zen do do pon to de vis -
ta se mân ti co, mas do pon to de vis ta cul tu ral, so bre-
tu do, que uti li za mos.

Acho que ba si ca men te é isso. Além do mais,
tal vez por en xer gar um pou co dos pro ces sos mun -
di a is, tal vez por per ce ber tam bém a ur gên cia em
que vive a po pu la ção ne gra, se ria ex tre ma men te
im por tan te se esta lei pu des se ser apro va da, no
pra zo me nor pos sí vel, e, so bre tu do, pu des se ser
apli ca da, para que sal ve mos ain da mu i tos e mu i tos
jo vens ne gros que vi vem num es pa ço dra má ti co de
ex clu são.

O SR. GERALDO CÂNDIDO – Sr. Pre si den te,
peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) – Com a pa -
la vra o Se na dor Ge ral do Cân di do.

O SR. GERALDO CÂNDIDO – Gos ta ria de in -
for mar aqui os com pa nhe i ros pre sen tes que va mos
apre sen tar ao nos so Re la tor uma pro pos ta com
emen da, subs ti tu in do no art. 1º a pa la vra “po pu la ção
ne gra” por “po pu la ção afro des cen den te”. Esta re mos
tam bém adi ci o nan do o pa rá gra fo úni co que é o se-
guin te:

Pa rá gra fo úni co: Para efe i to des sa lei, é con si-
de ra do afro– des cen den te todo aque le que se au to-
de cla ra no ato da ins cri ção, ter as cen dên cia afri ca na
e ca rac te rís ti ca de cor ofi ci a li za das como pre ta ou
par da, en qua dran do-se nas re gras as se gu ra das na
pre sen te lei. 

A SRA. MÃE SÍLVIA DE OXALÁ – É ne gra,
exis te; pre ta é su je i ra, e ne gra é a cor. 

O SR. GERALDO CÂNDIDO – Está ins cri to:
pre ta ou par da.

A SRA. DULCE MARIA PEREIRA – São os cri -
té ri os do IBGE.

O SR. GERALDO CÂNDIDO – Ain da?

A SRA. DULCE MARIA PEREIRA – Ain da. Infe -
liz men te, ain da.

Por isso, acho que será pre ci so ou tra Le gis la-
ção; al guns de nós, te mos in sis ti do mu i to para que
isso acon te ça.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA – Vou es tu dar
esse as sun to, por que te nho a im pres são de que é
pos sí vel por meio des ta lei, já de fi nir al gu ma nor ma
com re la ção à cor no Bra sil, pelo me nos, da qui para
fren te.

A SRA. DULCE MARIA PEREIRA – Peço des -
cul pas aos Se nho res, mas vou di zer a V. Exª, ho nes-
ta men te, eu não acre di to que essa de fi ni ção acon te-
ça an tes de um pro ces so mu i to mais pró xi mo do pró -
xi mo cen so. Co nhe cen do in clu si ve como se fa zem as
dis cus sões ...

O SR. SEBASTIÃO ROCHA – (Ina u dí vel.)

A SRA. DULCE MARIA PEREIRA – Aí sim, po -
de rá ser mu i to in te res san te.

O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) – Se na dor
Edu ar do Su plicy, an tes de en cer rar, gos ta ria da aten -
ção de V. Exª como pres tei aten ção em V. Exª tam bém
peço a sua aten ção, por que te mos que fa zer um agra -
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de ci men to pú bli co, por que como dis se a Emba i xa do-
ra Dul ce, esta é uma re u nião his tó ri ca do Se na do Fe -
de ral, e te nho a cer te za de que es ta mos apre ci an do
um dos pro je tos mais im por tan tes dos que já pas sa-
ram por esta Co mis são e pelo Con gres so Na ci o nal.
Por que, tal vez, es ta mos dan do um pas so mu i to im-
por tan te para a cons tru ção de um Bra sil me lhor, mas
um Bra sil me lhor para to dos, re du zin do as de si gual-
da des e a dis cri mi na ção.

Acre di to, que hoje fi ze mos aqui um tra ba lho mu -
i to im por tan te tam bém para ori en tar o Re la tó rio do
Se na dor Se bas tião Ro cha, e sem dú vi da o pro je to
po de rá ser aper fe i ço a do. Mas, em nome dos Se na do-
res e dos con vi da dos, gos ta ria de agra de cer ao Se na-
dor José Sar ney. por ter pro por ci o na do este mo men to
im por tan te e his tó ri co do Se na do Fe de ral, que sem
dú vi da ne nhu ma tra rá para o Bra sil um fu tu ro mu i to
me lhor. Acre di to que ven ce mos aqui uma im por tan te
eta pa. Agra de ço a pre sen ça de to dos os con vi da dos
que se dis pu se ram a de ba ter o as sun to, sem al mo ço
e sem lan che, das 10 ho ras da ma nhã até às 2 ho ras
e 15 mi nu tos. Acre di to que va leu re al men te à pena
pelo avan ço con si de rá vel do aper fe i ço a men to que
po de rá ha ver no pro je to.

Da nos sa par te, em nome do Pre si den te Ber -
nar do Ca bral a quem tam bém agra de ço, por que es -
tan do S. Exª em mis são ofi ci al, em Ge ne bra, pro por ci-
o nou-me este mo men to im por tan te da mi nha vida
par la men tar, pre si dir esta re u nião de ex tre ma im por-
tân cia, com a pre sen ça de ilus tres per so na li da des.
Agra de ço ao Se na dor Ber nar do Ca bral, em nome da
Pre si dên cia da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e
Ci da da nia, di zen do que as sim que o Se na dor Se bas-
tião Ro cha apre sen tar o Re la tó rio, esta ma té ria es ta-
rá pa u ta da, para ser vo ta da aqui, e como é ter mi na ti-
va, es ta rá pron ta para ser apre ci a da na Câ ma ra dos
De pu ta dos. Mu i to obri ga do a to dos. (Mu i to bem! Pal -
mas!)

De cla ro en cer ra da a pre sen te re u nião.

(Le van ta-se a re u nião às 14h16min.)

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

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.

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

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

XLI – a lei pu ni rá qual quer dis cri mi na ção aten ta-
tó ria dos di re i tos e li ber da des fun da men ta is;

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

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:

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

XX – pro te ção do mer ca do de tra ba lho da mu -
lher, me di an te in cen ti vos es pe cí fi cos, nos ter mos da
lei;

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

Art. 37. A ad mi nis tra ção pú bli ca di re ta, in di re ta
ou fun 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 so as por ta do ras de
de fi ciên cia e de fi ni rá os cri té ri os de sua ad mis são;

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

LEI Nº 6.015, DE 31 DE DEZEMBRO DE 1973

Dis põe so bre os re gis tros pú bli cos,
e dá ou tras pro vi dên ci as.

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

Art. 54. No caso de ter a cri an ça nas ci do mor ta
ou no de ter mor ri do na oca sião do par to, será, não
obs tan te, fe i to o as sen to com os ele men tos que cou -
be rem e com re mis são ao do óbi to.

....................................................................................
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LEI Nº 8.112, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1990

Dis põe so bre o Re gi me Ju rí di co dos 
Ser vi do res Pú bli cos Ci vis da União, das
au tar qui as e das fun da ções pú bli cas fe-
de ra is.

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

LEI Nº 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991

Dis põe so bre os Pla nos de Be ne fí ci-
os de Pre vi dên cia So ci al e dá ou tras pro-
vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 93. A em pre sa com 100 (cem) ou mais em -

pre ga dos está obri ga da a pre en cher de 2% (dois por
cen to) a 5% (cin co por cen to) dos seus car gos com
be ne fi ciá ri os re a bi li ta dos ou pes so as por ta do ras de
de fi ciên cia, ha bi li ta das, na se guin te pro por ção:

I – até 200 em pre ga dos 2%.
II – de 201 a 500 3%.
III – de 501 a 1.000 4%
IV – de 1.001 em di an te 5%.

§ 1º A dis pen sa de tra ba lha dor re a bi li ta do ou de
de fi ci en te ha bi li ta do ao fi nal de con tra to por pra zo de -
ter mi na do de mais de 90 (no ven ta) dias, e a imo ti va-
da, no con tra to por pra zo in de ter mi na do, só po de rá
ocor rer após a con tra ta ção de subs ti tu to de con di ção
se me lhan te.

§ 2º O Mi nis té rio do Tra ba lho e da Pre vi dên cia
So ci al de ve rá ge rar es ta tís ti cas so bre o to tal de em -
pre ga dos e as va gas pre en chi das por re a bi li ta dos e
de fi ci en tes ha bi li ta dos, for ne cen do-as, quan do so li ci-
ta das, aos sin di ca tos ou en ti da des re pre sen ta ti vas
dos em pre ga dos.
....................................................................................

LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993

Re gu la men ta o art. 37, in ci so XXI, da 
Cons ti tu i ção Fe de ral, ins ti tui nor mas
para li ci ta ções e con tra tos da Admi nis-
tra ção Pú bli ca e dá ou tras pro vi den ci as.

....................................................................................
Art. 27. Para a ha bi li ta ção nas li ci ta ções exi-

gir-se-á dos in te res sa dos, ex clu si va men te, do cu men-
ta ção re la ti va a:

I – ha bi li ta ção ju rí di ca;

II – qua li fi ca ção téc ni ca;

III – qua li fi ca ção eco nô mi co-fi nan ce i ra;

IV – re gu la ri da de fis cal.

....................................................................................
Art. 30. A do cu men ta ção re la ti va à qua li fi ca ção

téc ni ca li mi tar-se-á a:
I – re gis tro ou ins cri ção na en ti da de pro fis si o nal

com pe ten te;
II – com pro va ção de ap ti dão para de sem pe nho

de ati vi da de per ti nen te e com pa tí vel em ca rac te rís ti-
cas, quan ti da des e pra zos com o ob je to da li ci ta ção, e 
in di ca ção das ins ta la ções e do apa re lha men to e do
pes so al téc ni co ade qua dos e dis po ní ve is para a re a li-
za ção do ob je to da li ci ta ção, bem como da qua li fi ca-
ção de cada um dos mem bros da equi pe téc ni ca que
se res pon sa bi li za rá pe los tra ba lhos;

III – com pro va ção, for ne ci da pelo ór gão li ci tan te,
de que re ce beu os do cu men tos, e, quan do exi gi do, de 
que to mou co nhe ci men to de to das as in for ma ções e
das con di ções lo ca is para o cum pri men to das obri ga-
ções ob je to da li ci ta ção;

IV – pro va de aten di men to de re qui si tos pre vis-
tos em lei es pe ci al, quan do for o caso.

§ 1º A com pro va ção de ap ti dão re fe ri da no in ci-
so II des te ar ti go, no caso de li ci ta ções per ti nen tes a
obras e ser vi ços, será fe i ta por ates ta dos for ne ci dos
por pes so as ju rí di cas de di re i to pú bli co ou pri va do,
de vi da men te cer ti fi ca dos pela en ti da de pro fis si o nal
com pe ten te, li mi ta das as exi gên ci as a:

a) quan to à ca pa ci ta ção téc ni co-pro fis si o nal:
com pro va ção do li ci tan te de pos su ir em seu qua dro
per ma nen te, na data da li ci ta ção, pro fis si o nal de ní vel
su pe ri or de ten tor de ates ta do de res pon sa bi li da de
téc ni ca por exe cu ção de obra ou ser vi ço de ca rac te-
rís ti cas se me lhan tes, li mi ta das es tas ex clu si va men te
às par ce las de ma i or re le vân cia e va lor sig ni fi ca ti vo
do ob je to da li ci ta ção, ve da das as exi gên ci as de
quan ti da des mí ni mas ou pra zos má xi mos;

b) (Ve ta do).

§ 2º As par ce las de ma i or re le vân cia téc ni ca ou
de va lor sig ni fi ca ti vo, men ci o na das no pa rá gra fo an te-
ri or, se rão pré via e ob je ti va men te de fi ni das no ins tru-
men to con vo ca tó rio.

§ 3º Será sem pre ad mi ti da a com pro va ção de
ap ti dão atra vés de cer ti dões ou ates ta dos de obras
ou ser vi ços si mi la res de com ple xi da de tec no ló gi ca e
ope ra ci o nal equi va len te ou su pe ri or.

§ 4º Nas li ci ta ções para for ne ci men to de bens, a
com pro va ção de ap ti dão, quan do for o caso, será fe i ta

08638 Qu ar ta-fe i ra  22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2002

MAIO 2002340    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



atra vés de ates ta dos for ne ci dos por pes soa ju rí di ca
de di re i to pú bli co ou pri va do.

§ 5º É ve da da a exi gên cia de com pro va ção de
ati vi da de ou de ap ti dão com li mi ta ções de tem po ou
de épo ca ou ain da em lo ca is es pe cí fi cos, ou qua is-
quer ou tras não pre vis tas nes ta lei, que ini bam a par ti-
ci pa ção na li ci ta ção.

§ 6º As exi gên ci as mí ni mas re la ti vas a ins ta la-
ções de can te i ros, má qui nas, equi pa men tos e pes so-
al téc ni co es pe ci a li za do, con si de ra dos es sen ci a is
para o cum pri men to do ob je to da li ci ta ção, se rão
aten di das me di an te a apre sen ta ção de re la ção ex plí-
ci ta e da de cla ra ção for mal da sua dis po ni bi li da de,
sob as pe nas ca bí ve is, ve da da as exi gên ci as de pro -
pri e da de e de lo ca li za ção pré via.

§ 7º (Ve ta do).

§ 8º No caso de obras, ser vi ços e com pras de
gran de vul to, de alta com ple xi da de téc ni ca, po de rá a
Admi nis tra ção exi gir dos li ci tan tes a me to do lo gia de
exe cu ção, cuja ava li a ção, para efe i to de sua ace i ta-
ção ou não, an te ce de rá sem pre à aná li se dos pre ços
e será efe tu a da ex clu si va men te por cri té ri os ob je ti-
vos.

§ 9º Enten de-se por li ci ta ção de alta com ple xi-
da de téc ni ca aque la que en vol va alta es pe ci a li za ção,
como fa tor de ex tre ma re le vân cia para ga ran tir a exe -
cu ção do ob je to a ser con tra ta do, ou que pos sa com -
pro me ter a con ti nu i da de da pres ta ção de ser vi ços pú -
bli cos es sen ci a is.

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

Art. 32. Os do cu men tos ne ces sá ri os à ha bi li ta-
ção po de rão ser apre sen ta dos em ori gi nal, por qual -
quer pro ces so de có pia au ten ti ca da por ta be lião de
no tas ou por fun ci o ná rio da uni da de que re a li za a li ci-
ta ção, ou pu bli ca ção em ór gão de im pren sa ofi ci al.

§ 1º A do cu men ta ção de que tra tam os arts. 28 a 
31 des ta lei po de rá ser dis pen sa da, no todo ou em
par te, nos ca sos de con vi te, con cur so, for ne ci men to
de bens para pron ta en tre ga e le i lão.

§ 2º O cer ti fi ca do de re gis tro ca das tral a que se
re fe re o § 1º do art. 36 subs ti tui os do cu men tos enu -
me ra dos nos arts. 28 e 29, ex clu si ve aque les de que
tra tam os in ci sos III e IV do art. 29, obri ga da a par te a
de cla rar, sob as pe na li da des ca bí ve is, a su per ve niên-
cia de fato im pe di ti vo da ha bi li ta ção, e a apre sen tar o
res tan te da do cu men ta ção pre vis ta nos arts. 30 e 31
des ta lei.

§ 3º A do cu men ta ção re fe ri da nes te ar ti go po de-
rá ser subs ti tu í da por re gis tro ca das tral emi ti do por ór -
gão ou en ti da de pú bli ca, des de que pre vis to no edi tal
e o re gis tro te nha sido fe i to em obe diên cia ao dis pos-
to nes ta lei.

§ 4º As em pre sas es tran ge i ras que não fun ci o-
nem no País, tan to quan to pos sí vel, aten de rão, nas
li ci ta ções in ter na ci o na is, às exi gên ci as dos pa rá-
gra fos an te ri o res me di an te do cu men tos equi va len-
tes, au ten ti ca dos pe los res pec ti vos con su la dos e
tra du zi dos por tra du tor ju ra men ta do, de ven do ter
re pre sen ta ção le gal no Bra sil com po de res ex pres-
sos para re ce ber ci ta ção e res pon der ad mi nis tra ti va
e ju di ci al men te.

§ 5º Não se exi gi rá, para a ha bi li ta ção de que
tra ta este ar ti go, pré vio re co lhi men to de ta xas ou
emo lu men tos, sal vo os re fe ren tes a for ne ci men to do
edi tal, quan do so li ci ta do, com os seus ele men tos
cons ti tu ti vos, li mi ta dos ao va lor do cus to efe ti vo de re -
pro du ção grá fi ca da do cu men ta ção for ne ci da.

§ 6º O dis pos to no § 4º des te ar ti go, no § 1º do
art. 33 e no § 2º do art. 55, não se apli ca às li ci ta ções
in ter na ci o na is para a aqui si ção de bens e ser vi ços
cujo pa ga men to seja fe i to com o pro du to de fi nan ci a-
men to con ce di do por or ga nis mo fi nan ce i ro in ter na ci-
o nal de que o Bra sil faça par te, ou por agên cia es tran-
ge i ra de co o pe ra ção, nem nos ca sos de con tra ta ção
com em pre sa es tran ge i ra, para a com pra de equi pa-
men tos fa bri ca dos e en tre gues no ex te ri or, des de que 
para este caso te nha ha vi do pré via au to ri za ção do
Che fe do Po der Exe cu ti vo, nem nos ca sos de aqui si-
ção de bens e ser vi ços re a li za da por uni da des ad mi-
nis tra ti vas com sede no ex te ri or.

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

Art. 36. Os ins cri tos se rão clas si fi ca dos por ca -
te go ri as, ten do-se em vis ta sua es pe ci a li za ção, sub -
di vi di das em gru pos, se gun do a qua li fi ca ção téc ni ca e 
eco nô mi ca ava li a da pe los ele men tos cons tan tes da
do cu men ta ção re la ci o na da nos arts. 30 e 31 des ta lei.

§ 1º Aos ins cri tos será for ne ci do cer ti fi ca do, re -
no vá vel sem pre que atu a li za rem o re gis tro.

§ 2º A atu a ção do li ci tan te no cum pri men to de
obri ga ções as su mi das será ano ta da no res pec ti vo re -
gis tro ca das tral.

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

Art. 45. O jul ga men to das pro pos tas será ob je ti-
vo, de ven do a Co mis são de Li ci ta ção ou o res pon sá-
vel pelo con vi te re a li zá-lo em con for mi da de com os ti -
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pos de li ci ta ção, os cri té ri os pre vi a men te es ta be le ci-
dos no ato con vo ca tó rio e de acor do com os fa to res
ex clu si va men te nele re fe ri dos, de ma ne i ra a pos si bi li-
tar sua afe ri ção pe los li ci tan tes e pe los ór gãos de
con tro le.

§ 1º Para efe i tos des te ar ti go, cons ti tu em ti pos
de li ci ta ção para obras, ser vi ços e com pras, ex ce to
nas mo da li da des de con cur so e le i lão:

I – a de me nor pre ço – quan do o cri té rio de se le-
ção da pro pos ta mais van ta jo sa para a Admi nis tra ção
de ter mi nar que será ven ce dor o li ci tan te que apre-
sen tar a pro pos ta de acor do com as es pe ci fi ca ções
do edi tal ou con vi te e ofer tar o me nor pre ço;

II – a de me lhor téc ni ca;

III – a de téc ni ca e pre ço.

§ 2º No caso de em pa te en tre duas ou mais pro -
pos tas, e após obe de cen do o dis pos to no § 2º do art.
3º des ta lei, a clas si fi ca ção se fará, obri ga to ri a men te,
por sor te io, em ato pú bli co, para o qual to dos os li ci-
tan tes se rão con vo ca dos, ve da do qual quer ou tro pro -
ces so.

§ 3º No caso da li ci ta ção do tipo me nor pre ço,
en tre os li ci tan tes con si de ra dos qua li fi ca dos a clas si-
fi ca ção se fará pela or dem cres cen te dos pre ços pro -
pos tos e ace i tá ve is, pre va le cen do, no caso de em pa-
te, ex clu si va men te o cri té rio pre vis to no pa rá gra fo an -
te ri or.

§ 4º Para con tra ta ção de bens e ser vi ços de in -
for má ti ca, a Admi nis tra ção Pú bli ca ob ser va rá o dis -
pos to no art. 3º da Lei nº 8.248, de 23 de ou tu bro de
1991, le van do em con ta, com a ado ção da li ci ta ção
de téc ni ca e pre ço, os fa to res es pe ci fi ca dos em seu
§ 2º.

§ 5º É ve da da a uti li za ção de ou tros ti pos de li ci-
ta ção não pre vis tos nes te ar ti go.
....................................................................................

PARECERES Nos 407 e 408, DE 2002

So bre o Pro je to de Lei do Se na do nº 
34, de 2000, de au to ria do Se na dor
Osmar Dias, que al te ra a Lei nº 8.987, de
13 de fe ve re i ro de 1995, que “dis põe so-
bre o re gi me de con ces são e pres ta ção
de ser vi ços pú bli cos pre vis to no art. 175
da Cons ti tu i ção Fe de ral, e dá ou tras pro -
vi dên ci as”, de ter mi nan do que to das as
con ces sões de ser vi ços pú bli cos se jam

pre ce di das de re la tó rio de im pac to eco-
nô mi co-so ci al.

PARECER Nº 407, DE 2002
(Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia)

Re la tor: Se na dor: Álva ro Dias

I – Re la tó rio

Sob exa me o Pro je to de Lei do Se na do nº 34, de
2000, que acres cen ta dis po si ti vo à Lei nº 8.987, de
13 de fe ve re i ro de 1995, que “dis põe so bre o re gi me
de con ces são e pres ta ção de ser vi ços pú bli cos pre-
vis to no art. 175 da Cons ti tu i ção Fe de ral”.

O ar ti go acres cen ta do tem por ob je ti vo exi gir que
“to das as con ces sões de ser vi ços pú bli cos de ve rão
ser pre ce di das, obri ga to ri a men te, de re la tó rio de im -
pac to eco nô mi co-so ci al que ana li se os se guin tes as -
pec tos:

I – nú me ro de em pre gos a se rem ge ra-
dos com a con ces são;

II – cus to fi nan ce i ro a ser re pas sa do
para os agen tes pri va dos com a con ces são;

III – im pac to so bre os cus tos para os
se to res pro du ti vos;

IV – im pac to so bre as fi nan ças pú bli-
cas do ente res pon sá vel pela con ces são, in -
clu in do efe i to so bre a ar re ca da ção de im-
pos tos;

V – ou tras exi gên ci as pre vis tas no edi -
tal de li ci ta ção.”

Ante o ex pos to, opi na mos pela apro va ção do
pro je to nº 34, de 2000, quan to à sua cons ti tu ci o na li-
da de, ju ri di ci da de e téc ni ca le gis la ti va. No en tan to,
quan to ao mé ri to, pro po mos seja ou vi do o ór gão com -
pe ten te – Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos -, uma
vez que a ma té ria diz res pe i to es sen ci al men te a
ques tões eco nô mi co-fi nan ce i ras, como ge ra ção de
em pre gos, cus to fi nan ce i ro, im pac to so bre cus tos e
so bre as fi nan ças pú bli cas da en ti da de res pon sá vel
pela con ces são.

Sala da Co mis são, 4 de abril de 2001. – Ber-
nar do Ca bral, Pre si den te – Álva ro Dias, Re la tor –
José Fo ga ça – Anto nio Car los Ma ga lhães – Fran -
ce li no Pe re i ra – Nilo Te i xe i ra – Ro ber to Fre i re –
Ma ria do Car mo – Íris Re zen de – Amir Lan do –
José Agri pi no – Jef fer son Pe res – Ro ber to Re-
quião – Ra mez Te bet – Bel lo Par ga – José Edu ar-
do Du tra – Ger son Ca ma ta – Lú cio Alcân ta ra.
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Des pa cho da Pre si dên cia

O Pro je to de Lei do Se na do nº 34, de 2000, que
al te ra a Lei nº 8.987, de 13 de fe ve re i ro de 1995, que
“dis põe so bre o re gi me de con ces são e pres ta ção de
ser vi ços pú bli cos pre vis to no art. 175 da Cons ti tu i ção
Fe de ral e dá ou tras pro vi dên ci as”, de ter mi nan do que
to das as con ces sões de ser vi ços pú bli cos se jam pre -
ce di das de re la tó rio de im pac to eco nô mi co-so ci al, foi
lido na ses são de 10 de fe ve re i ro de 2000 e des pa-
cha do, pela Pre si dên cia, à Co mis são de Cons ti tu i ção,
Jus ti ça e Ci da da nia, em de ci são ter mi na ti va.

Ao ana li sar o pro je to, esse ór gão téc ni co opi nou
pela sua apro va ção quan to à cons ti tu ci o na li da de, ju ri-
di ci da de e téc ni ca le gis la ti va, e, no mé ri to, pro pôs fos -
se ou vi da a Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos, pe -
las ra zões ex pos tas.

O des pa cho em re fe rên cia teve por base o art.
101, in ci so II, le tra f, do Re gi men to Inter no, por se tra -
tar de re gi me de con ces são e pres ta ção de ser vi ços
pú bli cos.

A Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da-
nia de cli nou de sua com pe tên cia ter mi na ti va, e, nes -
sas con di ções, a Pre si dên cia re ti fi ca o seu des pa cho
para, em con so nân cia com o en ten di men to des se ór -
gão téc ni co, re me tê-lo à Co mis são de Assun tos Eco -
nô mi cos, em de ci são ter mi na ti va.

PARECER Nº 408, DE 2002
(Da Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos)

Re la tor: Se na dor Ro ber to Sa tur ni no

I – Re la tó rio

O Pro je to de Lei do Se na do nº 34, de 2000, sob
aná li se, acres cen ta dis po si ti vo à Lei nº 8.987, de 13
de fe ve re i ro de 1995, que ”dis põe so bre o re gi me de
con ces são e pres ta ção de ser vi ços pú bli cos pre vis to
no art. 175 da Cons ti tu i ção Fe de ral“.

A ini ci a ti va é de au to ria do no bre Se na dor
Osmar Dias, e o ar ti go acres cen ta do à re fe ri da lei ob -
je ti va exi gir que ”to das as con ces sões de ser vi ços pú -
bli cos de ve rão ser pre ce di das, obri ga to ri a men te, de
re la tó rio de im pac to eco nô mi co-so ci al que ana li se os
se guin tes as pec tos:

I – nú me ro de em pre gos a se rem ge ra-
dos com a con ces são;

II – cus to fi nan ce i ro a ser re pas sa do
para os agen tes pri va dos com a con ces são;

III – im pac to so bre os cus tos para os
se to res pro du ti vos;

IV – im pac to so bre as fi nan ças pú bli-
cas do ente res pon sá vel pela con ces são, in -
clu in do efe i to so bre a ar re ca da ção de im-
pos tos;

V – ou tras exi gên ci as pre vis tas no edi -
tal de li ci ta ção.“

O pro je to bus ca de ter mi nar, tam bém, que seja
apre sen ta do re la tó rio ao Po der Le gis la ti vo do ente
da Fe de ra ção ”an tes da efe ti va ção da con ces são“.

Da sua jus ti fi ca ção, des ta ca mos o ar gu men to
de que a exi gên cia per mi ti rá ma i or par ti ci pa ção da
so ci e da de no pro ces so de ci só rio, além de ga ran tir o
ple no co nhe ci men to dos efe i tos da con ces são pú bli-
ca, evi tan do-se, as sim, ações le si vas ao pa tri mô nio
pú bli co.

II – Aná li se

A pro po si ção é me ri tó ria, mas seus ter mos
apre sen tam al gu mas di fi cul da des de ope ra ci o na li za-
ção, que aba i xo ana li sa mos.

A exi gên cia de que o Po der Exe cu ti vo pas se a
ser obri ga do a en ca mi nhar pre vi a men te ao Po der Le -
gis la ti vo do ente da Fe de ra ção que re a li zar a con ces-
são, o re la tó rio do im pac to, aden tra em cam po de atri -
bu i ções não pre vis tas cons ti tu ci o nal men te ao Po der
Le gis la ti vo, pois não cabe a este Po der exa mi nar
pres su pos tos a se rem ob ser va dos e nem au to ri zar a
con ces são de ser vi ço pú bli co, o que tor na o pro je to
inó cuo.

Além dis so, é di fí cil me dir e ava li ar cer tas exi-
gên ci as con ti das no pro je to, como o nú me ro de em -
pre gos a se rem ge ra dos, ou o im pac to so bre os cus -
tos para os se to res pro du ti vos.

Cre mos que a Lei nº 8.987, de 1995, ob je to de
al te ra ção do pre sen te pro je to, já al can ça a fi na li da de
por ele vi sa da, pe los dis po si ti vos que aba i xo trans cre-
ve mos:

”Art. 2º Para os fins do dis pos to nes ta
Lei, con si de ra-se:

..............................................................
II – con ces são de ser vi ço pú bli co: a

de le ga ção de sua pres ta ção, fe i ta pelo po-
der con ce den te, me di an te li ci ta ção, na mo-
da li da de de con cor rên cia, à pes soa ju rí di ca
ou con sór cio de em pre sa que de mons tre
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ca pa ci da de para seu de sem pe nho, por sua
con ta e ris co e por pra zo de ter mi na do.

Art. 3º As con ces sões e per mis sões
su je i tar-se-ão à fis ca li za ção pelo po der con -
ce den te res pon sá vel pela de le ga ção, com a
co o pe ra ção dos usuá ri os.

..............................................................
Art. 5º O po der con ce den te pu bli ca rá,

pre vi a men te ao edi tal de li ci ta ção, ato jus ti fi-
can do a con ve niên cia da ou tor ga de con-
ces são ou per mis são, ca rac te ri zan do seu
ob je to, área e pra zo.

Art. 6º Toda con ces são ou per mis são
pres su põe a pres ta ção de ser vi ço ade qua do
ao ple no aten di men to dos usuá ri os, con for-
me es ta be le ci do nes ta lei, nas nor mas per ti-
nen tes e no res pec ti vo con tra to.

§ 1º Ser vi ço ade qua do é o que sa tis faz
as con di ções de re gu la ri da de, con ti nu i da de,
efi ciên cia, se gu ran ça, atu a li da de, ge ne ra li-
da de, cor te sia na sua pres ta ção e mo di ci da-
de das ta ri fas.

§ 2º A atu a li da de com pre en de a mo-
der ni da de das téc ni cas, do equi pa men to e
das ins ta la ções e a sua con ser va ção, bem
como a me lho ria e a ex pan são do ser vi ço.

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

Art. 15 ...................................................
§ 1º A apli ca ção do cri té rio pre vis to no

in ci so III só será ad mi ti da quan do pre vi a-
men te es ta be le ci da no edi tal de li ci ta ção, in -
clu si ve com re gras e fór mu las pre ci sas para
ava li a ção eco nô mi co-fi nan ce i ra.

§ 2º O po der con ce den te re cu sa rá pro -
pos tas ma ni fes ta men te ine xe qüí ve is ou fi-
nan ce i ra men te in com pa tí ve is como ob je ti-
vos da li ci ta ção.

..............................................................
Art. 17. Con si de rar-se-á des clas si fi-

ca da a pro pos ta que, para sua vi a bi li za-
ção, ne ces si te de van ta gens ou sub sí di os
que não es te jam pre vi a men te au to ri za dos
em lei e à dis po si ção de to dos os con cor-
ren tes.

Art. 18. O edi tal de li ci ta ção será ela-
bo ra do pelo po der con ce den te, ob ser va dos,
no que cou ber, os cri té ri os e as nor mas ge -

ra is da le gis la ção pró pria so bre li ci ta ções e
con tra tos e con te rá, es pe ci al men te:

I – o ob je to, me tas e o pra zo da con-
ces são;

II – a des cri ção das con di ções ne ces-
sá ri as à pres ta ção ade qua da do ser vi ço;

..............................................................
V – os cri té ri os e a re la ção dos do cu-

men tos exi gi dos para a afe ri ção da ca pa ci-
da de téc ni ca, da ido ne i da de fi nan ce i ra e da
re gu la ri da de ju rí di ca e fis cal.

VI – as pos sí ve is fon tes de re ce i tas al -
ter na ti vas, com ple men ta res ou aces só ri os,
bem como as pro ve ni en tes de pro je tos as-
so ci a dos.

..............................................................
Art. 23. São cláu su las es sen ci a is do

con tra to de con ces são as re la ti vas:

..............................................................
XIV – à exi gên cia da pu bli ca ção de de -

mons tra ções fi nan ce i ras pe rió di cas da con-
ces si o ná ria.

..............................................................
Art. 30. No exer cí cio de fis ca li za ção,

po der con ce den te terá aces so aos da dos
re la ti vos à ad mi nis tra ção, con ta bi li da de, re-
cur sos téc ni cos, eco nô mi cos e fi nan ce i ros
da con ces si o ná ria.

..............................................................
Art. 32. O po der con ce den te po de rá in-

ter vir na con ces são, com o fim de as se gu rar a 
ade qua ção na pres ta ção do ser vi ço, bem
como o fiel cum pri men to das nor mas con tra-
tu a is, re gu la men ta res e le ga is per ti nen tes.“

A nos so ver, as sim, a lei já en cer ra o ob je ti vo
vi sa do pelo pro je to, pe los dis po si ti vos su pra ci ta dos,
e ou tros tam bém im por tan tes. Pre vê, por exem plo, a 
des clas si fi ca ção de cer tas pro pos tas no pro ces so
de li ci ta ção.

Além dis so, tan to os cus tos dos se to res pro du ti-
vos quan to ra zões cir cuns tan ci a is in flu en tes po dem
di fi cul tar qual quer pre vi são.

O po der con ce den te, em de cor rên cia da pró pria
na tu re za da con ces são, pos sui a fa cul da de de re gu la-
men tar e con tro lar a atu a ção do con ces si o ná rio, e, de
acor do com o en si na men to de Hely Lo pes Me i rel les,
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”nos po de res de re gu la men ta ção e con tro le se com -
pre en de a fa cul da de de o Po der Pú bli co mo di fi car a
qual quer tem po o fun ci o na men to do ser vi ço con ce di-
do, vi san do à sua me lho ria e aper fe i ço a men to téc ni-
co, as sim como a de apli car pe na li da des cor re ti vas ao 
con ces si o ná rio (mul tas, in ter ven ção no ser vi ço) e
afas tá-lo de fi ni ti va men te da exe cu ção (cas sa ção da
con ces são e res ci são do con tra to), uma vez com pro-
va da sua in ca pa ci da de mo ral, fi nan ce i ra ou téc ni ca
para exe cu tá-lo em con di ções sa tis fa tó ri as ”. (“Di re i to
Admi nis tra ti vo Bra si le i ro, pág. 330).

III – Voto

Ante o ex pos to, opi na mos pela re je i ção do Pro -
je to de Lei do Se na do nº 34, de 2000.

Sala da Co mis são, 7 de maio de 2002. – Ro ber-
to Sa tur ni no, Re la tor.

PMDB Ti tu la res

Amir Lan do
Car los Be zer ra
Ca sil do Mal da ner
Gil ber to Mes tri nho
João Alber to Sou za
Fer nan do Ri be i ro
Gil vam Bor ges
Ney Su as su na
Wel ling ton Ro ber to.

PMDB Su plen tes

Pe dro Si mon
Íris Re zen de
Ma u ro Mi ran da
Sér gio Ma cha do
Re nan Ca lhe i ros
Ger son Ca ma ta
Ro ber to Re quião
(vago)
Mar lu ce Pin to.

PFL Ti tu la res

Fran ce li no Pe re i ra
José Agri pi no
Jo nas Pi nhe i ro
Antô nio Car los Jú ni or

Pa u lo Sou to
Wal deck Orne las.

PFL Su plen tes

Le o mar Qu in ta ni lha
Ma ria do Car mo Alves 
Mo re i ra Men des
Ber nar do Ca bral
Ro meu Tuma
Ge ral do Althoff 
José Jor ge.

Blo co PSDB – PPB Ti tu la res

Fre i tas Neto
Lú cio Alcân ta ra
Lú dio Co e lho
Ro me ro Jucá
Ri car do San tos.

Blo co PSDB – PPB Su plen tes

José Ser ra
Ge ral do Melo
Edu ar do Si que i ra Cam pos
Re gi nal do Du ar te
Ari Stad ler.

Blo co de Opo si ção PT-PDT-PPS Ti tu la res

Edu ar do Su plicy
He lo í sa He le na
La u ro Cam pos
José Fo ga ça.

Blo co de Opo si ção PT-PDT-PPS Su plen tes

José Edu ar do Du tra
Pa u lo Har tung
Ro ber to  Fre i re
Jef fer son Pe res.

PSB Ti tu lar

Ro ber to Sa tur ni no.

PSB Su plen te

Ade mir Andra de.

PTB Ti tu lar

Fer nan do Be zer ra.

PTB Su plen te

Arlin do Por to.
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OF./CAE/14/02

Bra sí lia, 7 de maio de 2002

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do § 2º do Arti go 91 do Re gi men to

Inter no, co mu ni co a V. Exª que esta Co mis são re je i tou
o Pro je to de Lei Do Se na do nº 34, DE 2000 que ”al te-
ra a Lei nº 8.987, de 13 de fe ve re i ro de 1995, que ”Dis -
põe so bre o re gi me de con ces são e pres ta ção de ser -
vi ços pú bli cos pre vis to no art. 175 da Cons ti tu i ção Fe -
de ral, e dá ou tras pro vi dên ci as“, de ter mi nan do que
to das as con ces sões de ser vi ços pú bli cos se jam pre -
ce di das de re la tó rio de im pac to eco nô mi co – so ci al”,
em re u nião re a li za da na pre sen te data.

Aten ci o sa men te, – Lú cio Alcân ta ra, Pre si den-
te da Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos.

PARECERES NºS 409 E 410, DE 2002

So bre o Pro je to, de Lei do Se na do
nº 212, de 1999, de au to ria do Se na dor
Ge ral do Cân di do, que dis põe so bre a co -
mer ci a li za ção de subs ti tu ti vos do le i te
ma ter no e ar ti gos de pu e ri cul tu ra cor re-
la ci o na dos e dá ou tras pro vi dên ci as.

PARECER Nº 409, DE 2002
( Da Co mis são de Cons ti tu i ção

Jus ti ça e Ci da da nia)

Re la to ra: Se na do ra Ma ria Do Car mo Alves

I – Re la tó rio

O Pro je to de Lei do Se na do nº 212, de 1999, de
au to ria do Se na dor Ge ral do Cân di do, dis põe so bre a
co mer ci a li za ção de subs ti tu tos do le i te ma ter no e de -
ma is ar ti gos de pu e ri cul tu ra re la ci o na dos à ali men ta-
ção in fan til, com o ob je ti vo de com ba ter o que fi cou
co nhe ci do como ”des nu tri ção co mer ci o gê ni ca“.

”Des nu tri ção co mer ci o gê ni ca” é uma de no mi na-
ção, pro pos ta em 1968, para o des ma me pre co ce e
suas gra ves de cor rên ci as para a sa ú de in fan til, pro vo-
ca da pela pro mo ção e pelo co mér cio de subs ti tu ti vos
do le i te ma ter no.

Des de en tão, vem ocor ren do uma mo bi li za ção
mun di al pela ama men ta ção na tu ral e con tra a atu a-
ção das em pre sas mul ti na ci o na is pro du to ras de le i te
em pó, em es pe ci al nos pa í ses sub de sen vol vi dos.

O pro je to em aná li se bus ca trans for mar em lei o
que já foi apro va do, sob a for ma de re so lu ções, tan to
no âm bi to da Orga ni za ção Mun di al da Sa ú de/Orga ni-
za ção das Na ções Uni das, como pelo nos so Con se-
lho Na ci o nal de Sa ú de. No ní vel in ter na ci o nal, tra-

ta-se do Có di go Inter na ci o nal de Co mer ci a li za ção de
Subs ti tu ti vos do Le i te Ma ter no e, no Bra sil, da Nor ma
Bra si le i ra para Co mer ci a li za ção de Ali men tos para
Lac ten tes, ado ta da como Re so lu ção do Con se lho
Na ci o nal de Sa ú de.

O Pro je to vem à apre ci a ção des ta Co mis são de
Cons ti tu i ção e Jus ti ça e vai à aná li se, quan to ao mé ri-
to, da Co mis são de Assun tos So ci a is.

No pra zo re gu la men tar, não fo ram apre sen ta-
das emen das.

II – Voto

A ini ci a ti va não ape nas é ne ces sá ria como ur -
gen te, nada ha ven do a obs tar quan to a sua cons ti tu ci-
o na li da de, le ga li da de, re gi men ta li da de e téc ni ca le-
gis la ti va.

Em vis ta do ex pos to, so mos pela apro va ção do
Pro je to de Lei do Se na do nº 212, de 1999.

Sala da Co mis são, 3 de maio de 2002. – José
Agri pi no, Pre si den te – Ma ria do Car mo Alves, Re la-
tora – Ro ber to Fre i re – Lu zia To le do – Bel lo Par ga
– Jef fer son Pé res – José Edu ar do Du tra – Antô nio
Car los Va la da res – Alva ro Dias – Edi son Lo bão –
Ro ber to Re quião – Ra mez Te bet – José Fo ga ça.

PARECER Nº 410, DE 2002
(Da Co mis são de Assun tos So ci a is)

Re la tor: Se na dor Ge ral do Althoff

I – Re la tó rio

O Pro je to de Lei do Se na do nº 212, de 1999, de
au to ria do Se na dor Ge ral do Cân di do, que re gu la men-
ta a co mer ci a li za ção de ali men tos in fan tis para lac-
ten tes e pri me i ra in fân cia e ar ti gos de pu e ri cul tu ra
cor re la tos, foi apre sen ta do em 7 de abril de 1999.

Foi en ca mi nha do à Co mis são de Cons ti tu i ção e
Jus ti ça e Ci da da nia, onde foi apro va do, por una ni mi-
da de, o pa re cer da Se na do ra Ma ria do Car mo Alves,
em 3 de maio de 2000, que con clu iu pela apro va ção
do pro je to quan to à cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de,
re gi men ta li da de e téc ni ca le gis la ti va. Na que la co mis-
são, não fo ram apre sen ta das emen das no pra zo re gi-
men tal.

Che gou, en tão, a esta Co mis são de Assun tos
So ci a is, em 17 de maio de 2000, para apre ci a ção do
mé ri to, em ca rá ter ter mi na ti vo, con for me o art. 91, I,
do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral.

A pro po si ção sob exa me cons ti tui-se de vin te
ar ti gos. Os dois úl ti mos cons ti tu em a cláu su la de vi -
gên cia – que se dará com a pu bli ca ções da lei – e a
cláu su la re vo ga tó ria, ge né ri ca (art. 20).
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Nos ar ti gos res tan tes, o pro je to re gu la men ta a
co mer ci a li za ção de subs ti tu tos do le i te ma ter no e de -
ma is ar ti gos de pu e ri cul tu ra, e toma por re fe rên cia o
Co dex ali men ta ri us, do Fun do das Na ções Uni das
para à Ali men ta ção e Agri cul tu ra e da Orga ni za ção
Mun di al da Sa ú de. A pro po si ção dis põe, igual men te,
so bre a pro mo ção co mer ci al e a ro tu la gem dos subs -
ti tu tos do le i te ma ter no e de ar ti gos de pu e ri cul tu ra
cor re la tos – ma ma de i ras, bi cos, chu pe tas e mor de do-
res.

II – Aná li se

A pro po si ção apre sen ta da pelo Se na dor Ge ral-
do Cân di do é, in du vi do sa men te, de me ri tó rio con te ú-
do e de gran de opor tu ni da de, pois, como sa li en ta o
au tor em sua jus ti fi ca ção, ”o re co nhe ci men to do im -
pac to ne ga ti vo do des ma me pre co ce, como um pro -
ble ma de sa ú de pú bli ca, apa re ce na li te ra tu ra mé di ca
em me a dos da dé ca da de 60, ten do sido de nun ci a da,
em 1968, pelo Dr. Der rick Jelftffe, o que ele cha mou
de ‘des nu tri ção co mer cio gê ni ca’, re fe rin do-se ao
des ma me pre co ce pro vo ca do pela pro mo ção e pelo
co mér cio de subs ti tu tos do le i te ma ter no.“

Sem em bar go de se tra tar de pro je to de lei
abran gen te, hou ve mos por mais apro pri a do re gu la-
men tar à ma té ria de ma ne i ra apro fun da da, cu i dan do
para que não sub sis tis sem la cu nas na le gis la ção em
vi gor, que, cor ren te men te, pro vo cam a emer gên cia
de si tu a ções da no sas à sa ú de da po pu la ção in fan til
bra si le i ra, mor men te seus seg men tos com pre en di-
dos pe los lac ten tes e cri an ças de pri me i ra in fân cia.

Por ou tro lado, a in dús tria da ali men ta ção e de
ar ti gos de pu e ri cul tu ra vê-se cons tan te men te ame a-
ça da pela va ri e da de das le gis la ções es ta du a is, que
apli cam ao co mér cio des ses pro du tos as mais va ri a-
das dis po si ções e ge ram um cli ma de in cer te za nas
re la ções so ci a is de con su mo e de pro du ção, o que
im pli ca gran de pre ju í zo para o con jun to de nos sa so -
ci e da de.

Des tar te, a Área Téc ni ca da Sa ú de da Cri an ça,
do Mi nis té rio da Sa ú de, em pre en deu a re vi são da
Nor ma Bra si le i ra de Co mer ci a li za ção de Ali men tos
para Lac ten tes – NBCAL, em vi gor no Bra sil des de
1988, em co la bo ra ção com um Gru po Téc ni co de Tra -
ba lho, com ar ri mo no art. 11, do Có di go Inter na ci o nal
de Subs ti tu tos do Le i te Ma ter no, que re co men da que
os go ver nos cri em suas pró pri as nor mas e ga ran tam
a fis ca li za ção do se tor e o de vi do cum pri men to da lei
por par te de to dos os agen tes so ci a is en vol vi dos.

O re fe ri do Gru po Téc ni co de Tra ba lho con tou
com re pre sen tan tes dos se guin tes ór gãos e en ti da-
des: Agên cia Na ci o nal de

Vi gi lân cia Sa ni tá ria, Mi nis té rio da Agri cul tu ra,
Mi nis té rio Pú bli co do Dis tri to Fe de ral e Ter ri tó ri os,
Con sul to ria Le gis la ti va do Se na do Fe de ral, Insti tu to
Na ci o nal de Me tro lo gia, So ci e da de Bra si le i ra de Pe di-
a tria, Con se lho de Auto-Re gu la men ta ção Pu bli ci tá-
ria, Asso ci a ção Bra si le i ra de Indús tri as de Ali men ta-
ção, Asso ci a ção Bra si le i ra de Pro du tos de Pu e ri cul tu-
ra, Fun do das Na ções Uni das para a Infân cia
(UNICEF), Orga ni za ção Pa na me ri ca na da Sa ú de
(OPAS) e Rede Inter na ci o nal em De fe sa do Di re i to de 
Ama men tar (IBFAN).

Pode-se de pre en der que se tra tou de tra ba lho
or ga ni za do, emi nen te men te, so bre ba ses de mo crá ti-
cas, em que to dos os mem bros pu de ram ex pen der li -
vre men te seus ar gu men tos e re a li zar a de fe sa le gí ti-
ma de seus lí ci tos in te res ses.

Jun ta men te com o tex to fi nal da re vi são da men -
ci o na da Nor ma Bra si le i ra de Co mer ci a li za ção de Ali -
men tos para Lac ten tes – NBCAL – re ce bi do por esta
re la to ria do Pro je to de Lei do Se na do nº 212, de 1999, 
em ane xo foi-nos en ca mi nha da uma pre ci o sa Nota
Téc ni ca, com con si de ra ções e ar gu men tos que, cer -
ta men te, ser vem de jus ti fi ca ção cla ri vi den te à apre-
sen ta ção do subs ti tu ti vo ora exa mi na do por esta Co -
mis são de Assun tos So ci a is.

Sa bi a men te dis cor re tre cho da nota téc ni ca:

No mo ni to ra men to da NBCAL re a li za-
do nos anos de 1999 e 2000, por este Mi nis-
té rio (da Sa ú de), fo ram de tec ta das in fra ções
re pu ta das gra ves em pro du tos de to das as
in dús tri as que co mer ci a li zam le i tes in fan tis
mo di fi ca dos e de pra ti ca men te to das as em -
pre sas que co mer ci a li zam bi cos, chu pe tas e 
ma ma de i ras no país.

Con si de ran do as in fra ções de tec ta das,
a com ple xi da de das es tra té gi as de mar ke-
ting uti li za das pe las in dús tri as com o ob je ti-
vo de in du zir a ven da de seus pro du tos, a
di fi cul da de de en ten di men to de al guns dos
ar ti gos, da NBCAL, e con si de ran do tam bém
que a pu bli ci da de in dis cri mi na da de ali men-
tos in fan tis e de bi cos, chu pe tas e ma ma de i-
ras tem sido des ta ca da em vá ri os es tu dos
como uma das ca u sas do des ma me pre co-
ce no país, a Área Téc ni ca de Sa ú de da Cri -
an ça, da Se cre ta ria de Po lí ti cas de Sa ú de
do Mi nis té rio da Sa ú de, de ci diu pela ne ces-
si da de ur gen te de re vi são da re fe ri da Re so-
lu ção (nº 31/92, do Con se lho Na ci o nal de
Sa ú de), para tor ná-la mais cla ra, em es pe ci-
al para os ins pe to res de sa ú de das VISAS
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(Vi gi lân ci as Sa ni tá ri as) es ta du a is, que têm a 
ta re fa de fis ca li zar o seu cum pri men to, bem
como pelo en ca mi nha men to des sa nova
pro pos ta à Co mis são de Assun tos So ci a is,
para que se jam in cor po ra das ao tex to do
PLS nº 212/99 as mo di fi ca ções ora efe tu a-
das, como pro pos tas de emen das ao pro je-
to.

O co nhe ci men to de al guns ar gu men-
tos téc ni cos e po lí ti cos são fun da men ta is
para aná li se e apro va ção des se pro je to, que 
des ta ca mos a se guir:

1 O uso de ma ma de i ra é mu i to gran de
no país. Con for me a PNDS/96 (pes qui sa re -
a li za da pela Fun da ção IBGE), no pri me i ro
mês de vida, uma em cada três cri an ças já
uti li za esse pro du to.

2 O uso de ma ma de i ra e chu pe tas
pode ter con se qüên ci as ad ver sas para a sa -
ú de e o de sen vol vi men to in fan til, mes mo
nos lo ca is em que há aces so a água lim pa,
bons ser vi ços de sa ú de e con di ções de hi gi-
e ne do mi ci li ar ade qua das. Os ris cos en vol-
vem des de o des ma me pre co ce até a con ta-
mi na ção bac te ri a na, fal ta de con ta to fí si co e 
in te ra ção com a mãe, pos sí ve is efe i tos tó xi-
cos de ni tro sa mi nas pre sen tes nas bor ra-
chas dos bi cos ar ti fi ci a is e al te ra ções no de-
sen vol vi men to da ca vi da de bu cal da cri an-
ça.

3 A cha ve para o ale i ta men to ma ter no
bem su ce di do são uma ‘pe ga’ e de glu ti ção
cor re tas do bebê. A ad mi nis tra ção de ali-
men tos e lí qui dos atra vés de ma ma de i ras
pro vo ca na cri an ça a fa mo sa sín dro me de
con fu são de bi cos, in du zin do ao des ma me
pre co ce. Por isso, este Mi nis té rio tem re co-
men da do ale i ta men to ma ter no ex clu si vo,
sem água, su cos ou chás por 6 me ses e
con ti nu a do, com a in tro du ção de ou tros ali-
men tos, ade qua dos à cri an ça, até os 2 anos 
de ida de ou mais.

4  Qu an do se tra ta de ali men tos de
tran si ção, em for ma lí qui da, re co men da-se
que os mes mos de vem ser ad mi nis tra dos à
cri an ça em co pi nho ou xí ca ra, e nun ca em
ma ma de i ras.

5  A OMS e Uni cef não re co men dam o 
uso de ma ma de i ra em ne nhu ma con di ção,
nem mes mo quan do é im pres cin dí vel dar ao 
bebê um ali men to subs ti tu to do le i te ma ter-

no, como é o caso das cri an ças fi lhas de
mães HIV soro-po si ti vas.

6 As cá ri es den tá ri as são mu i to mais
fre qüen tes en tre cri an ças ali men ta das com
ma ma de i ras do que en tre as que ma mam
no pe i to. Estu do na Tur quia mos trou que a
cá rie de ma ma de i ra apre sen tou as so ci a ção
sig ni fi can te com peso e es ta tu ra mais ba i-
xos nas cri an ças de 3 a 5 anos.

7  Os da dos da DHS – De mo gra fic and 
He alth Sur vey – in di cam que em mu i tos pa í-
ses se ad mi nis tram su ple men tos lí qui dos às 
cri an ças sem que isso im pli que o uso de
ma ma de i ra. Os mais de 16.000 hos pi ta is
ami gos da Cri an ça exis ten tes no mun do,
dos qua is 177 no Bra sil, com pro vam essa
re a li da de: a não uti li za ção de chu pe tas e
ma ma de i ras.

8 Estu dos têm de mons tra do a im pli ca-
ção da chu pe ta como ca u sa do des ma me
pre co ce, bem como pode ser um im por tan te
ve í cu lo na trans mis são dos pa ra si tas in tes ti-
na is, o que de i xa cla ra a ne ces si da de de
mu dan ças de com por ta men tos para com ba-
ter tan to o des ma me pre co ce como as pa ra-
si to ses in tes ti na is, de for ma a ga ran tir a sa -
ú de da cri an ça como um todo.

9 A prá ti ca do ale i ta men to ma ter no
traz be ne fí ci os tan to para a mu lher, como
para a cri an ça, fa mí lia, go ver no e a so ci e da-
de em ge ral. As cri an ças ama men ta das ao
pe i to, de acor do com as re co men da ções,
apre sen tam, em sua gran de ma i o ria, es ta do
nu tri ci o nal nor mal, me nor pro ba bi li da de de
ado e cer por di ar réia e in fec ções res pi ra tó ri-
as agu das, me nor mor ta li da de por es sas
ca u sas, me lhor de sen vol vi men to in te lec tu al,
me nor ris co de de sen vol ver mor te sú bi ta,
cân cer, di a be tes, in fec ções do tra to uri ná rio,
oti te e xe rof tal mia; me nor in ci dên cia de pa-
ra si to ses in tes ti na is, cá rie den tal e de má
oclu são.

10 A ma i o ria das mu lhe res, cer ca de
97%, tem ca pa ci da de para pro du zir le i te em 
qua li da de e quan ti da de su fi ci en te para ga-
ran tir o cres ci men to e o de sen vol vi men to
sa u dá vel dos seus fi lhos. Ape nas 3% das
mu lhe res não têm con di ções para ama men-
tar, por pro ble mas fi si o ló gi cos.

11 Para in for mar a mu lher e a co mu ni-
da de em ge ral so bre a im por tân cia do ale i-
ta men to ma ter no e so bre os ris cos dos le i-
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tes ar ti fi ci a is, bi cos, chu pe tas e ma ma de i-
ras, é ne ces sá rio um tra ba lho con jun to de
go ver no, pro fis si o na is de sa ú de, pa trões e
in dús tri as que co mer ci a li zam es ses pro du-
tos, no sen ti do de ga ran tir essa prá ti ca, ou
seja, ga ran tir que os pro fis si o na is ori en tem
ade qua da men te as mu lhe res des de o
pré-na tal, que os pa trões res pe i tem e cum -
pram as leis que pro te gem a mu lher tra ba-
lha do ra e a es tu dan te que ama men tam e
que as in dús tri as não uti li zem es tra té gi as de 
mar ke ting que vi sem à ven da in dis cri mi na-
da des ses pro du tos.

12 Estu dos vêm de mons tran do um au -
men to nos ín di ces de ale i ta men to ma ter no
no país nos úl ti mos anos; no en tan to, a du -
ra ção me di a na de ale i ta men to ma ter no ex-
clu si vo ain da é mu i to ba i xa no País, cer ca
de 33 dias ape nas. Cer ta men te, en tre ou tras
ca u sas já de tec ta das, a pu bli ci da de e as es -
tra té gi as de mar ke ting uti li za das pe las in-
dús tri as de bi cos, chu pe tas e ma ma de i ras,
in clu si ve in frin gin do a le gis la ção em vi gor,
tem cor ro bo ra do para a in tro du ção des ses
pro du tos na ali men ta ção e na vida das cri-
an ças, pre ju di can do, sem so bra de dú vi da,
a prá ti ca do ale i ta men to na tu ral.

III – Voto

Em vis ta das ra zões e con si de ra ções aci ma,
con ta mos com. a im pres cin dí vel co la bo ra ção de nos -
sos pa res para a apro va ção do se guin te:

EMENDA Nº 1 – CAS

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 212
(SUBSTITUTIVO), DE 1999

Re gu la men ta a co mer ci a li za ção de
ali men tos para lac ten tes e cri an ças de
pri me i ra in fân cia e tam bém a de pro du-
tos de pu e ri cul tu ra cor re la tos.

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

Se ção I
Das Dis po si ções Pre li mi na res

Art. 1º O ob je ti vo des ta lei é con tri bu ir para a
ade qua da nu tri ção dos lac ten tes e das cri an ças de
pri me i ra in fân cia por meio dos se guin tes me i os:

I – re gu la men ta ção da pro mo ção co mer ci al e do 
uso apro pri a do dos ali men tos para lac ten tes e cri an-
ças de pri me i ra in fân cia, bem como do uso de ma ma-
de i ras, bi cos e chu pe tas;

II – pro te ção e in cen ti vo ao ale i ta men to ma ter no
ex clu si vo nos pri me i ros seis me ses de vida; e

III – pro te ção e in cen ti vo à con ti nu i da de do ale i-
ta men to ma ter no até os dois anos de ida de, após a in -
tro du ção de no vos ali men tos na di e ta dos lac ten tes e
das cri an ças de pri me i ra in fân cia.

Art. 2º Esta lei se apli ca à co mer ci a li za ção e às
prá ti cas cor re la tas, à qua li da de e às in for ma ções de
uso dos se guin tes pro du tos, fa bri ca dos no País ou im -
por ta dos:

I – fór mu las in fan tis para lac ten tes e fór mu las in -
fan tis de se gui men to para lac ten tes;

II – fór mu las in fan tis de se gui men to para cri an-
ças de pri me i ra in fân cia;

III – le i tes flu í dos, le i tes em pó, le i tes mo di fi ca-
dos e si mi la res de ori gem ve ge tal;

IV – ali men tos de tran si ção e ali men tos à base
de ce re a is in di ca dos para lac ten tes ou cri an ças de
pri me i ra in fân cia, bem como ou tros, ali men tos ou be -
bi das à base de le i te ou não, quan do co mer ci a li za dos
ou de ou tra for ma apre sen ta dos como apro pri a dos
para a ali men ta ção de lac ten tes e cri an ças de pri me i-
ra in fân cia;

V – fór mu la de nu tri en tes apre sen ta da ou in di-
ca da para re cém-nas ci do de alto ris co;

VI – ma ma de i ras, bi cos e chu pe tas.
Art. 3º Para os efe i tos des ta lei, ado tam-se as

se guin tes de fi ni ções:
I – Ali men tos Subs ti tu tos do Le i te Ma ter no ou

Hu ma no – qual quer ali men to co mer ci a li za do ou de al-
gu ma for ma apre sen ta do como um subs ti tu to par ci al
ou to tal do le i te ma ter no ou hu ma no;

II – Ali men to de Tran si ção para Lac ten tes e Cri -
an ças de Pri me i ra Infân cia ou Ali men to Com ple men-
tar – qual quer ali men to in dus tri a li za do para uso di re to
ou em pre ga do em pre pa ra do ca se i ro, uti li za do como
com ple men to do le i te ma ter no ou de fór mu las in fan-
tis, in tro du zi do na ali men ta ção de lac ten tes e cri an-
ças de pri me i ra in fân cia com o ob je ti vo de pro mo ver
uma adap ta ção pro gres si va aos ali men tos co muns e
pro pi ci ar uma ali men ta ção ba lan ce a da e ade qua da
às suas ne ces si da des, res pe i tan do-se sua ma tu ri da-
de fi si o ló gi ca e seu de sen vol vi men to ne u rop si co mo-
tor.

III – Ali men to à Base de Ce re a is para Lac ten tes
e Cri an ças de Pri me i ra Infân cia – qual quer ali men to à
base de ce re a is pró prio para a ali men ta ção de lac ten-
tes após o sex to mês e de cri an ças de pri me i ra in fân-
cia, res pe i tan do-se sua ma tu ri da de fi si o ló gi ca e seu
de sen vol vi men to ne u rop si co mo tor.
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IV – Amos tra – uma uni da de de um pro du to for -
ne ci da gra tu i ta men te, por uma úni ca vez.

V – Apre sen ta ção Espe ci al – qual quer for ma de
apre sen ta ção do pro du to re la ci o na da à pro mo ção co -
mer ci al, que te nha por fi na li da de in du zir a aqui si ção
ou ven da, tais como em ba la gens pro mo ci o na is, em -
ba la gens de fan ta sia ou con jun tos que agre guem ou -
tros pro du tos não abran gi dos por esta lei.

VI – Bico – ob je to apre sen ta do ou in di ca do para
o pro ces so de suc ção nu tri ti va da cri an ça, com a fi na-
li da de de ad mi nis trar ou ve i cu lar ali men tos ou lí qui-
dos.

VII – Cri an ça – Indi ví duo até 12 anos de ida de
in com ple tos.

VIII – Cri an ça de Pri me i ra Infân cia ou Cri an ça
Pe que na – cri an ça de 12 me ses a 3 anos de ida de.

IX – Chu pe ta – bico ar ti fi ci al des ti na do à suc ção,
sem a fi na li da de de ad mi nis trar ali men tos, me di ca-
men tos ou lí qui dos.

X – Des ta que – men sa gem grá fi ca ou so no ra
que visa a res sal tar de ter mi na da ad ver tên cia, fra se
ou tex to.

XI – Do a ção – for ne ci men to gra tu i to de um pro -
du to em quan ti da de su pe ri or à ca rac te ri za da como
amos tra.

XII – Dis tri bu i dor – pes soa fí si ca, pes soa ju rí di-
ca ou qual quer ou tra en ti da de no se tor pú bli co ou pri -
va do en vol vi da, di re ta ou in di re ta men te, na co mer ci a-
li za ção ou im por ta ção, por ata ca do ou no va re jo, de
um pro du to con tem pla do nes ta lei.

XIII – Kit – é o con jun to de pro du tos de mar cas,
for mas ou ta ma nhos di fe ren tes em uma mes ma em -
ba la gem.

XIV – Expo si ção Espe ci al – Qu al quer for ma de
ex por um pro du to de modo a des ta cá-lo dos de ma is,
no âm bi to de um es ta be le ci men to co mer ci al, tais
como vi tri ne, pon ta de gôn do la, em pi lha men to de pro -
du tos em for ma de pi râ mi de ou ilha, en gra da dos, or -
na men ta ção de pra te le i ras e ou tras de fi ni das em re -
gu la men to.

XV – Emba la gem – é o re ci pi en te, o pa co te ou o
en vol tó rio des ti na do a ga ran tir a con ser va ção e a fa ci-
li tar o trans por te e ma nu se io dos pro du tos.

XVI – Impor ta dor – em pre sa ou en ti da de pri va-
da que pra ti que a im por ta ção de qual quer pro du to
abran gi do por esta lei.

XVII – Fa bri can te – em pre sa ou en ti da de pri va-
da ou es ta tal en vol vi da na fa bri ca ção de qual quer
pro du to ob je to des ta lei.

XVIII – Fór mu la Infan til para Lac ten tes – é o pro -
du to em for ma lí qui da ou em pó des ti na do à ali men ta-

ção de lac ten tes até o sex to mês, sob pres cri ção, em
subs ti tu i ção to tal ou par ci al do le i te ma ter no ou hu ma-
no, para sa tis fa ção das ne ces si da des nu tri ci o na is
des se gru po etá rio.

XIX – Fór mu la Infan til para Ne ces si da des Di e to-
te rá pi cas Espe cí fi cas – aque la cuja com po si ção foi al -
te ra da com o ob je ti vo de aten der às ne ces si da des es -
pe cí fi cas de cor ren tes de al te ra ções fi si o ló gi cas ou
pa to ló gi cas tem po rá ri as ou per ma nen tes e que não
es te ja am pa ra da pelo re gu la men to téc ni co es pe cí fi co
de fór mu las in fan tis.

XX – Fór mu la Infan til de Se gui men to para Lac -
ten tes – pro du to em for ma lí qui da ou em pó uti li za do,
por in di ca ção de pro fis si o nal qua li fi ca do, como subs -
ti tu to do le i te ma ter no ou hu ma no, a par tir do sex to
mês.

XXI – Fór mu la Infan til de Se gui men to Para Cri -
an ças de Pri me i ra Infân cia – pro du to em for ma lí qui da
ou em pó, uti li za do como subs ti tu to do le i te ma ter no
ou hu ma no, para cri an ças de pri me i ra in fân cia.

XXII – Lac ten te – Cri an ça com ida de até onze
me ses e vin te e nove dias.

XXIII – Le i te Mo di fi ca do – aque le que como tal
for clas si fi ca do pelo ór gão com pe ten te do Po der Pú -
bli co.

XXIV – Ma te ri al Edu ca ti vo – todo o ma te ri al es -
cri to ou au di o vi su al, des ti na do ao pú bli co em ge ral,
que vise a ori en tar so bre a ade qua da uti li za ção de
pro du tos des ti na dos a lac ten tes e cri an ças de pri me i-
ra in fân cia, tais como fo lhe tos, li vros, ar ti gos em pe -
rió di co le i go, fi tas cas se te, fi tas de ví deo, sis te ma ele -
trô ni co de in for ma ções e ou tros.

XXV – Ma te ri al Téc ni co Ci en tí fi co – todo o ma te-
ri al ela bo ra do com in for ma ções com pro va das so bre
pro du tos ou re la ci o na das ao do mí nio de co nhe ci men-
to da nu tri ção e da pe di a tria, des ti na do a pro fis si o na is
e pes so al de sa ú de.

XXVI – Re pre sen tan tes Co mer ci a is – pro fis si o-
na is (ven de do res, pro mo to res, de mons tra do res ou
re pre sen tan tes da em pre sa e de ven das) re mu ne ra-
dos, di re ta ou in di re ta men te, pe los fa bri can tes, for ne-
ce do res ou im por ta do res dos pro du tos abran gi dos
por esta Lei.

XXVII – Pro mo ção Co mer ci al – o con jun to de
ati vi da des in for ma ti vas e de per su a são, pro ce den te
de em pre sas res pon sá ve is pela pro du ção ou ma ni pu-
la ção, dis tri bu i ção e co mer ci a li za ção, com o ob je ti vo
de in du zir a aqui si ção ou ven da de um de ter mi na do
pro du to.
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XXVIII – Re cém-Nas ci do de Alto Ris co – aque le
que nas ce com peso in fe ri or a dois mil e qui nhen tos
gra mas ou que ne ces si ta de tra ta men to in ten si vo
ime di a ta men te após o par to.

XXIX – Ró tu lo – toda ins cri ção efe tu a da na su -
per fí cie do re ci pi en te ou em ba la gem do pro du to, con -
for me dis pu ser o re gu la men to.

XXX – Fór mu la de Nu tri en tes para Re cém Nas-
ci dos de Alto Ris co – Com pos to de nu tri en tes apre-
sen ta do ou in di ca do para su ple men tar a ali men ta ção
de re cém-nas ci dos pre ma tu ros ou de alto ris co.

Se ção II
Do Co mér cio e da Pu bli ci da de

Art. 4º É ve da da a pro mo ção co mer ci al dos pro -
du tos a que se re fe re o art. 2º, itens I, V e VI, em qua -
is quer me i os de co mu ni ca ção, con for me se dis pu ser
em re gu la men to.

Pa rá gra fo úni co. Este dis po si ti vo não deve res -
trin gir po lí ti cas e prá ti cas con cor ren ci a is que vi sem à
ven da de pro du tos a pre ços mais ba i xos.

Art. 5º A pro mo ção co mer ci al de ali men tos in -
fan tis re fe ri dos no art. 2º, in ci sos II, III e IV, de ve rá in -
clu ir, em ca rá ter obri ga tó rio, o se guin te des ta que, vi -
su al ou au di ti vo, con so an te o meio de di vul ga ção:

I – para pro du tos re fe ri dos nos in ci sos
II e III os di ze res ”O Mi nis té rio da Sa ú de in -
for ma: o ale i ta men to ma ter no evi ta in fec-
ções e aler gi as e é re co men da do até os
dois anos de ida de ou mais.

II – para pro du tos re fe ri dos no in ci so
IV – os di ze res ”O Mi nis té rio da Sa ú de in for-
ma: após os seis me ses de ida de con ti nue
ama men tan do seu fi lho e ofe re ça no vos ali -
men tos“.

Art. 6º Não é per mi ti da a atu a ção de re pre sen-
tan tes co mer ci a is nas uni da des de sa ú de, sal vo
para a co mu ni ca ção de as pec tos téc ni co-ci en tí fi cos
dos pro du tos aos mé di cos-pe di a tras e nu tri ci o nis tas.

Pa rá gra fo úni co. Cons ti tui de ver do fa bri can te,
dis tri bu i dor ou im por ta dor in for mar seus re pre sen tan-
tes co mer ci a is e as agên ci as de pu bli ci da de con tra ta-
das acer ca do con te ú do des ta Lei.

Art. 7º Os fa bri can tes, dis tri bu i do res e im por ta-
do res so men te po de rão for ne cer amos tras dos pro-
du tos re fe ri dos no ar ti go 2º, in ci sos I a IV, a mé di-
cos-pe di a tras e nu tri ci o nis tas, quan do do lan ça men to
do pro du to, de for ma a aten der ao ar ti go 15 des ta lei.

§ 1º Para os efe i tos des ta lei, o lan ça men to na ci-
o nal de ve rá ser fe i to no pra zo má xi mo de 18 me ses,
em todo o ter ri tó rio bra si le i ro.

§ 2º É ve da da a dis tri bu i ção de amos tra quan do
do re lan ça men to do pro du to ou da mu dan ça de mar -
ca do pro du to, sem mo di fi ca ção sig ni fi ca ti va na sua
com po si ção nu tri ci o nal.

§ 3º É ve da da a dis tri bu i ção de amos tras de ma -
ma de i ras, bi cos, chu pe tas e su ple men tos nu tri ci o na is
in di ca dos para re cém-nas ci dos de alto ris co.

§ 4º A amos tra de fór mu la in fan til para lac ten tes
de ve rá ser acom pa nha da de pro to co lo de en tre ga da
em pre sa, com có pia para o pe di a tra ou nu tri ci o nis ta.

Art. 8º Os fa bri can tes, im por ta do res e dis tri bu i-
do res dos pro du tos de que tra ta esta lei so men te po -
de rão con ce der pa tro cí ni os fi nan ce i ros ou ma te ri a is
às en ti da des ci en tí fi cas de en si no e pes qui sa, ou às
en ti da des as so ci a ti vas de pe di a tras e de nu tri ci o nis-
tas, re co nhe ci das na ci o nal men te, ve da da toda e
qual quer for ma de pa tro cí nio a pes so as fí si cas.

§ 1º As en ti da des be ne fi ci a das ze la rão para que 
as em pre sas não re a li zem pro mo ção co mer ci al de
seus pro du tos nos even tos por elas pa tro ci na dos e li -
mi tem-se à dis tri bu i ção de ma te ri al téc ni co-ci en tí fi co.

§ 2º To dos os even tos pa tro ci na dos de ve rão in -
clu ir nos ma te ri a is de di vul ga ção o des ta que ”Este
even to re ce beu pa tro cí nio de em pre sas pri va das, em
con for mi da de com a Lei nº ..... ”. 

Art. 9º, São pro i bi das as do a ções ou ven das a
pre ços re du zi dos dos pro du tos abran gi dos por esta
lei às ma ter ni da des e ins ti tu i ções que pres tem as sis-
tên cia a cri an ças.

§ 1º A pro i bi ção de que tra ta este ar ti go não se
apli ca às do a ções ou ven das a pre ços re du zi dos em
si tu a ções de ex cep ci o nal ne ces si da de in di vi du al ou
co le ti va, a cri té rio da au to ri da de fis ca li za do ra com pe-
ten te.

§ 2º Nos ca sos pre vis tos no pa rá gra fo an te ri or,
ga ran tir-se-á que as pro vi sões se jam con tí nu as no
pe río do em que o lac ten te de las ne ces si tar.

§ 3º Per mi tir-se-á a im pres são do nome e do lo -
go ti po do do a dor, ve da da qual quer pu bli ci da de dos
pro du tos.

§ 4º A do a ção para fins de pes qui sa so men te
será per mi ti da me di an te a apre sen ta ção de Pro to co lo
apro va do, pelo Co mi tê de Éti ca em Pes qui sa da ins ti-
tu i ção a que o pro fis si o nal es ti ver vin cu la do, ob ser va-
dos os re gu la men tos edi ta dos pe los ór gãos com pe-
ten tes.

§ 5º O pro du to ob je to de do a ção para pes qui sa
de ve rá con ter, como iden ti fi ca ção, no pa i nel fron tal e
com des ta que, a ex pres são ”Do a ção para pes qui sa,
de acor do com a le gis la ção em vi gor“.
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Se ção III
Da Ro tu la gem

Art. 10. É ve da do, nas em ba la gens ou ró tu los de 
fór mu la in fan til para lac ten tes e fór mu la in fan til de se -
gui men to para lac ten tes:

I – uti li zar fo tos, de se nhos ou ou tras re pre sen ta-
ções grá fi cas que não se jam aque las ne ces sá ri as
para ilus trar mé to dos de pre pa ra ção ou uso do pro du-
to, ex ce to o uso de mar ca ou lo go mar ca des de que
esta não uti li ze ima gem de lac ten te, cri an ça pe que na,
ou ou tras fi gu ras hu ma ni za das;

II – uti li zar de no mi na ções ou fra ses com o in tu i to
de su ge rir for te se me lhan ça do pro du to com o le i te
ma ter no, con for me dis pos to em re gu la men to;

III – uti li zar fra ses ou ex pres sões que in du zam
dú vi da quan to a ca pa ci da de das mães de ama men ta-
rem seus fi lho;

IV – uti li zar ex pres sões ou de no mi na ções que
iden ti fi quem o pro du to como mais ade qua do à ali-
men ta ção in fan til, con for me dis pos to em re gu la men-
to;

V – uti li zar in for ma ções que pos sam in du zir o
uso dos pro du tos em vir tu de de fal so con ce i to de van -
ta gem ou se gu ran ça;

VI – uti li zar fra ses ou ex pres sões que in di quem
as con di ções de sa ú de para as qua is o pro du to seja
ade qua do;

VII – pro mo ver os pro du tos da em pre sa fa bri-
can te ou de ou tros es ta be le ci men tos.

§ 1º Os ró tu los des ses pro du tos exi bi rão no pa i-
nel prin ci pal, de for ma le gí vel e de fá cil vi su a li za ção,
con for me dis pos to em re gu la men to, o se guin te des ta-
que:

”O Mi nis té rio da Sa ú de ad ver te:
Este pro du to só deve ser usa do na ali -

men ta ção de cri an ças me no res de um ano,
com in di ca ção ex pres sa de mé di co ou nu tri-
ci o nis ta.

O ale i ta men to ma ter no evi ta in fec ções
e aler gi as e for ta le ce o vín cu lo mãe-fi lho.”

§ 2º O ró tu los des ses pro du tos exi bi rão um des -
ta que so bre os ris cos do pre pa ro ina de qua do e ins tru-
ções para a cor re ta pre pa ra ção do pro du to, in clu si ve
me di das de hi gi e ne a se rem ob ser va das e do sa gem
para di lu i ção, quan do for o caso.

Art. 11. É ve da do, nas em ba la gens ou ró tu los de 
fór mu la in fan til de se gui men to para cri an ças de pri -
me i ra in fân cia:

I – uti li zar fo tos, de se nhos ou ou tras re pre sen ta-
ções grá fi cas, que não se jam aque las ne ces sá ri as
para ilus trar mé to dos de pre pa ra ção ou uso do pro du-
to, ex ce to o uso de mar ca ou lo go mar ca des de que
esta não uti li ze ima gem de lac ten te, cri an ça pe que na,
ou ou tras fi gu ras hu ma ni za das, con for me dis pos to
em re gu la men to;

II – uti li zar de no mi na ções ou fra ses com o in tu i to
de su ge rir for te se me lhan ça do pro du to com o le i te
ma ter no, con for me dis pos to em re gu la men to;

III – uti li zar fra ses ou ex pres sões que in du zam
dú vi da quan to à ca pa ci da de das mães de ama men ta-
rem seus fi lho;

IV – uti li zar ex pres sões ou de no mi na ções que
iden ti fi quem o pro du to como mais ade qua do à ali-
men ta ção in fan til, con for me dis pos to em re gu la men-
to;

V – uti li zar in for ma ções que pos sam in du zir o
uso dos pro du tos em vir tu de de fal so con ce i to de van -
ta gem ou se gu ran ça;

VI – uti li zar mar cas se qüen ci a is pre sen tes nas
fór mu las in fan tis de se gui men to para lac ten tes;

VII – pro mo ver os pro du tos da em pre sa fa bri-
can te ou de ou tros es ta be le ci men tos.

§ 1º Os ró tu los des ses pro du tos exi bi rão no pa i-
nel prin ci pal, de for ma le gí vel e de fá cil vi su a li za ção, o 
se guin te des ta que:

”O Mi nis té rio da Sa ú de ad ver te:
Este pro du to não deve ser usa do para

ali men tar cri an ças me no res de um ano.
O ale i ta men to ma ter no evi ta in fec ções

e aler gi as e é re co men da do até os dois
anos de ida de ou mais.

§ 2º Os ró tu los des ses pro du tos exi bi rão um
des ta que para ad ver tir so bre os ris cos do pre pa ro
ina de qua do e ins tru ções para a cor re ta pre pa ra ção
do pro du to, in clu si ve me di das de hi gi e ne a se rem
ob ser va das e do sa gem para a di lu i ção, ve da da a
uti li za ção de fi gu ras de ma ma de i ra.

Art. 12. As em ba la gens ou ró tu los de fór mu las
in fan tis para aten der às ne ces si da des di e to te rá pi cas
es pe cí fi cas exi bi rão in for ma ções so bre as ca rac te rís-
ti cas es pe cí fi cas do ali men to, ve da da a in di ca ção de
con di ções de sa ú de para as qua is o pro du to pos sa
ser uti li za do.

Pa rá gra fo úni co. Apli ca-se a es ses pro du tos o
dis pos to no ar ti go 8º des ta lei.

Art. 13. É ve da do nas em ba la gens ou ró tu los de
le i tes flu i dos, le i tes em pó, le i tes mo di fi ca dos e si mi la-
res de ori gem ve ge tal:
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I – uti li zar fo tos, de se nhos ou ou tras re pre sen ta-
ções grá fi cas que não se jam aque las ne ces sá ri as
para ilus trar mé to dos de pre pa ra ção ou uso do pro du-
to, ex ce to o uso de mar ca ou lo go mar ca des de que
esta não uti li ze ima gem de lac ten te, cri an ça pe que na,
ou ou tras fi gu ras hu ma ni za das ou in du zam ao uso do
pro du to para es sas fa i xas etá ri as;

II – uti li zar de no mi na ções ou fra ses com o in tu i to
de su ge rir for te se me lhan ça do pro du to com o le i te
ma ter no, con for me dis pos to em re gu la men to;

III – uti li zar fra ses ou ex pres sões que in du zam
dú vi da quan to à ca pa ci da de das mães de ama men ta-
rem seu fi lho;

IV – uti li zar ex pres sões ou de no mi na ções que
iden ti fi quem o pro du to como mais ade qua do à ali men-
ta ção in fan til, con for me dis pos to em re gu la men to;

V – uti li zar in for ma ções que pos sam in du zir o
uso dos pro du tos em vir tu de de fal so con ce i to de van -
ta gem ou se gu ran ça;

VI – pro mo ver os pro du tos, da em pre sa fa bri-
can te ou de ou tros es ta be le ci men tos, que se des ti-
nem a lac ten tes.

§ 1º Os ró tu los des ses pro du tos exi bi rão no pa i nel
prin ci pal, de for ma le gí vel e de fá cil vi su a li za ção, con for-
me dis pos to em re gu la men to, o se guin te des ta que:

I – le i te des na ta do e se mi des na ta do,
com ou sem adi ção de nu tri en tes es sen ci a is:

“O Mi nis té rio da Sa ú de ad ver te”:
Este pro du to não deve ser usa do para

ali men tar cri an ças, a não ser por in di ca ção
ex pres sa de mé di co ou nu tri ci o nis ta.

O ale i ta men to ma ter no evi ta in fec ções
e aler gi as e é re co men da do até os dois
anos ou mais.”

II – le i te in te gral e si mi lar de ori gem
ve ge tal, ou mis to, en ri que ci do ou não:

“O Mi nis té rio da Sa ú de ad ver te”:

Este pro du to não deve ser usa do para
ali men tar cri an ças me no res de um ano, a
não ser por in di ca ção ex pres sa de mé di co
ou nu tri ci o nis ta.

O ale i ta men to ma ter no evi ta in fec ções
e aler gi as e deve ser man ti do até a cri an ça
com ple tar dois anos de ida de ou mais.

III – le i te mo di fi ca do de ori gem ani mal
ou ve ge tal:

”O Mi nis té rio da Sa ú de ad ver te:
Este pro du to não deve ser usa do para

ali men tar cri an ças me no res de um ano.

O ale i ta men to ma ter no evi ta in fec ções
e aler gi as e é re co men da do até os dois
anos ou mais.”

§ 2º É ve da da a in di ca ção, por qual quer meio,
de le i tes con den sa dos e aro ma ti za dos para a ali-
men ta ção de lac ten tes e de cri an ças de pri me i ra in -
fân cia.

Art. 14. As em ba la gens ou ró tu los de ali men tos
de tran si ção e ali men tos à base de ce re a is, in di ca dos
para lac ten tes e cri an ças de pri me i ra in fân cia e de ali -
men tos ou be bi das à base de le i te ou não, quan do co -
mer ci a li za dos ou apre sen ta dos como apro pri a dos
para a ali men ta ção de lac ten tes e cri an ças de pri me i-
ra in fân cia, não po de rão:

I – uti li zar ilus tra ções, fo tos ou ima gens de lac -
ten tes ou cri an ças de pri me i ra in fân cia;

II – uti li zar fra ses ou ex pres sões que in du zam
dú vi da quan to à ca pa ci da de das mães de ama men ta-
rem seus fi lhos;

III – uti li zar ex pres sões ou de no mi na ções que
in du zam à iden ti fi ca ção do pro du to como apro pri a do
ou pre fe ren ci al para a ali men ta ção de lac ten te me nor
de seis me ses;

IV – uti li zar in for ma ções que pos sam in du zir o
uso dos pro du tos ba se a do em fal so con ce i to de van -
ta gem ou se gu ran ça;

V – pro mo ver as fór mu las in fan tis, le i tes, pro du-
tos com base em le i te e os ce re a is que pos sam ser
ad mi nis tra dos por ma ma de i ra.

§ 1º Cons ta rá do pa i nel fron tal dos ró tu los des -
ses pro du tos a ida de a par tir da qual eles po de rão ser
uti li za dos.

§ 2º Os ró tu los des ses pro du tos exi bi rão no pa i-
nel prin ci pal, de for ma le gí vel e de fá cil vi su a li za ção,
con for me dis pos to em re gu la men to, o se guin te des ta-
que:

“O Mi nis té rio da Sa ú de ad ver te:
Este pro du to não deve ser usa do para

cri an ças me no res de seis me ses, a não ser
por in di ca ção ex pres sa de mé di co ou nu tri-
ci o nis ta.

O ale i ta men to ma ter no evi ta in fec ções
e aler gi as e é re co men da do até os dois
anos ou mais.”

Art. 15. Re la ti va men te às em ba la gens ou ró tu-
los de fór mu la de nu tri en tes para re cém-nas ci do de
alto ris co, é ve da do:

I – uti li zar fo tos, de se nhos ou ou tras re pre sen ta-
ções grá fi cas que não se jam aque las ne ces sá ri as
para ilus trar mé to dos de pre pa ra ção ou uso do pro du-
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to, ex ce to o uso de mar ca ou lo go mar ca des de que
esta não uti li ze ima gem de lac ten te, cri an ça pe que na,
ou ou tras fi gu ras hu ma ni za das;

II – uti li zar de no mi na ções ou fra ses su ges ti vas
de que o le i te ma ter no ne ces si te de com ple men tos,
su ple men tos ou de en ri que ci men to;

III – uti li zar fra ses ou ex pres sões que in du zam
dú vi da quan to à ca pa ci da de das mães de ama men ta-
rem seus fi lho;

IV – uti li zar ex pres sões ou de no mi na ções que
iden ti fi quem o pro du to como mais ade qua do à ali-
men ta ção in fan til, con for me dis pos to em re gu la men-
to;

V – uti li zar in for ma ções que pos sam in du zir o
uso dos pro du tos em vir tu de de fal so con ce i to de van -
ta gem ou se gu ran ça;

VI – pro mo ver os pro du tos da em pre sa fa bri can-
te ou de ou tros es ta be le ci men tos;

§ 1º O pa i nel fron tal dos ró tu los des ses pro du tos
exi bi rá o se guin te des ta que:

”Este pro du to so men te deve ser usa do
para su ple men tar a ali men ta ção do re-
cém-nas ci do de alto ris co, me di an te pres cri-
ção mé di ca e para uso ex clu si vo em uni da-
des hos pi ta la res.”

§ 2º Os ró tu los des ses pro du tos exi bi-
rão no pa i nel prin ci pal, de for ma le gí vel e de 
fá cil vi su a li za ção, con for me dis pos to em re -
gu la men to, o se guin te des ta que:

”O Mi nis té rio da Sa ú de ad ver te:
O le i te ma ter no pos sui os nu tri en tes

es sen ci a is para o cres ci men to e de sen vol vi-
men to da cri an ça nos pri me i ros anos de
vida.“

§ 3º Os ró tu los des ses pro du tos exi bi rão um
des ta que para ad ver tir so bre os ris cos do pre pa ro
ina de qua do e ins tru ções para a sua cor re ta pre pa ra-
ção, in clu si ve me di das de hi gi e ne a se rem ob ser va-
das e a do sa gem para a di lu i ção, quan do for o caso.

§ 4º O pro du to re fe ri do no ca put des te ar ti go é
de uso hos pi ta lar ex clu si vo, ve da da sua co mer ci a li za-
ção fora do âm bi to dos ser vi ços de sa ú de.

Art. 16. Com re fe rên cia às em ba la gens ou ró tu-
los de ma ma de i ras, bi cos e chu pe tas, é ve da do:

I – uti li zar fo tos, ima gens de cri an ças ou ilus tra-
ções hu ma ni za das;

II – uti li zar fra ses ou ex pres sões que in du zam
dú vi da quan to à ca pa ci da de das mães de ama men ta-
rem seus fi lhos;

III – uti li zar fra ses, ex pres sões ou ilus tra ções
que pos sam su ge rir se me lhan ça des ses pro du tos
com a mama ou o ma mi lo;

IV – uti li zar ex pres sões ou de no mi na ções que
iden ti fi quem o pro du to como apro pri a do para o uso
in fan til, con for me dis pos to em re gu la men to;

V – uti li zar in for ma ções que pos sam in du zir o
uso dos pro du tos ba se a do em fal so con ce i to de van -
ta gem ou se gu ran ça;

VI – pro mo ver o pro du tos da em pre sa fa bri can te
ou de ou tros es ta be le ci men tos.

§ 1º Os ró tu los des ses pro du tos de ve rão exi bir
no pa i nel prin ci pal, con for me dis pos to em re gu la men-
to, o se guin te des ta que:

”O Mi nis té rio da Sa ú de ad ver te:
A cri an ça que mama no pe i to não ne-

ces si ta de ma ma de i ra, bico ou chu pe ta.
O uso de ma ma de i ra, bico ou chu pe ta

pre ju di ca o ale i ta men to ma ter no.“

§ 2º É obri ga tó rio o uso de em ba la gens e ró tu-
los em ma ma de i ras, bi cos e chu pe tas.

Art. 17. Os ró tu los de amos tras dos pro du tos
abran gi dos por esta lei exi bi rão, no pa i nel fron tal,
”Amos tra grá tis para ava li a ção pro fis si o nal. Pro i bi da a 
dis tri bu i ção a mães, ges tan tes e fa mi li a res“.

Se ção IV
Da Edu ca ção e Infor ma ção ao Pú bli co

Art. 18. Os ór gãos pú bli cos da área de sa ú de,
edu ca ção e pes qui sa e as en ti da des as so ci a ti vas de
mé di cos-pe di a tras e nu tri ci o nis tas par ti ci pa rão no
pro ces so de di vul ga ção das in for ma ções so bre a ali -
men ta ção dos lac ten tes e de cri an ças de pri me i ra in -
fân cia, es ten den do-se essa res pon sa bi li da de ao âm -
bi to de for ma ção e ca pa ci ta ção de re cur sos hu ma-
nos.

Art. 19. Todo ma te ri al edu ca ti vo e téc ni co-ci en tí-
fi co, qual quer que seja a sua for ma, que tra te de ali -
men ta ção de lac ten tes e de cri an ças de pri me i ra in -
fân cia aten de rá aos dis po si ti vos des ta lei e in clu i rá in -
for ma ções ex plí ci tas so bre os se guin tes itens:

I – os be ne fí ci os e a su pe ri o ri da de da ama men-
ta ção;

II – a ori en ta ção so bre a ali men ta ção ade qua da
da ges tan te e da nu triz, com ên fa se no pre pa ro para o 
iní cio e a ma nu ten ção do ale i ta men to ma ter no até
dois anos de ida de ou mais;

III – os efe i tos ne ga ti vos do uso de ma ma de i ra,
bico e chu pe tas so bre o ale i ta men to na tu ral, par ti cu-
lar men te no que se re fe re às di fi cul da des para o re tor-
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no à ama men ta ção e aos in co ve ni en tes ine ren tes ao
pre pa ro dos ali men tos e à hi gi e ni za ção des ses pro-
du tos;

IV – as im pli ca ções eco nô mi cas da op ção pe los
ali men tos usa dos em subs ti tu i ção ao le i te ma ter no ou 
hu ma no, ade ma is dos pre ju í zos ca u sa dos à sa ú de do 
lac ten te pelo uso des ne ces sá rio ou ina de qua do de
ali men tos ar ti fi ci a is;

V – a re le vân cia do de sen vol vi men to de há bi tos
edu ca ti vos e cul tu ra is re for ça do res da uti li za ção dos
ali men tos cons ti tu ti vos da di e ta fa mi li ar.

§ 1º Os ma te ri a is edu ca ti vos e téc ni co-ci en tí fi-
cos não con te rão ima gens ou tex tos, in clu í dos os de
pro fis si o na is e au to ri da des de sa ú de, que re co men-
dem ou pos sam in du zir o uso de chu pe tas, bi cos e
ma ma de i ras ou o uso de ou tros ali men tos subs ti tu ti-
vos do le i te ma ter no.

§ 2º Os ma te ri a is edu ca ti vos que tra tam da ali -
men ta ção de lac ten tes não po de rão ser pro du zi dos
ou pa tro ci na dos por dis tri bu i do res, for ne ce do res, im -
por ta do res ou fa bri can tes de pro du tos abran gi dos por 
esta lei.

Art. 20. As ins ti tu i ções res pon sá ve is pela for ma-
ção e ca pa ci ta ção de pro fis si o na is de sa ú de in clu i rão
a di vul ga ção e as es tra té gi as de cum pri men to des ta
lei como par te do con te ú do pro gra má ti co das dis ci pli-
nas que abor dem a ali men ta ção in fan til.

Art. 21. Cons ti tui com pe tên cia pri o ri tá ria dos
pro fis si o na is de sa ú de es ti mu lar e di vul gar a prá ti ca
do ale i ta men to ma ter no ex clu si vo até os seis me ses e 
con ti nu a do até os dois anos de ida de ou mais.

Art. 22. As ins ti tu i ções res pon sá ve is pelo en si no
fun da men tal e de ní vel mé dio pro mo ve rão a di vul ga-
ção des ta lei.

Se ção V
Das Dis po si ções Ge ra is

Art. 23. Com pe te aos ór gãos pú bli cos, sob a ori -
en ta ção do ges tor na ci o nal de sa ú de, a di vul ga ção,
apli ca ção, vi gi lân cia e fis ca li za ção do cum pri men to
des ta lei.

Pa rá gra fo úni co. Os ór gãos com pe ten tes do Po -
der Pú bli co, em to das as suas es fe ras, tra ba lha rão
em con jun to com as en ti da des da so ci e da de ci vil,
com vis tas à di vul ga ção e ao cum pri men to dos dis po-
si ti vos des ta Lei.

Art. 24. Os ali men tos para lac ten tes aten de rão
aos pa drões de qua li da de dis pos tos em re gu la men to.

Art. 25. As ma ma de i ras, bi cos e chu pe tas não
con te rão mais de dez par tes por bi lhão de qua is quer
N-ni tro sa mi nas e, de to das es tas subs tân ci as em
con jun to, mais de vin te par tes por bi lhão.

§ 1º O ór gão com pe ten te do Po der Pú bli co es ta-
be le ce rá, sem pre que ne ces sá rio, a pro i bi ção ou a
res tri ção de ou tras subs tân ci as con si de ra das da no-
sas à sa ú de do pú bli co-alvo des ta Lei.

§ 2º As dis po si ções des te ar ti go en tra rão em vi -
gor ime di a ta men te após o cre den ci a men to de la bo ra-
tó ri os pelo ór gão com pe ten te.

Art. 26. Os fa bri can tes, im por ta do res e dis tri bu i-
do res de ali men tos te rão o pra zo de doze me ses, con -
ta dos a par tir da pu bli ca ção des ta Lei, para im ple-
men tar as al te ra ções e adap ta ções ne ces sá ri as ao
seu fiel cum pri men to.

Pa rá gra fo úni co. Re la ti va men te aos fa bri can tes,
im por ta do res e dis tri bu i do res de bi cos, chu pe tas e
ma ma de i ras, o pra zo re fe ri do no ca put des te ar ti go
será de de zo i to me ses.

Art. 27. O ór gão com pe ten te do Po der Pú bli co,
no âm bi to na ci o nal, es ta be le ce rá, quan do opor tu no e
ne ces sá rio, no vas ca te go ri as de pro du tos e re gu la-
men ta rá sua pro du ção, co mer ci a li za ção e pu bli ci da-
de, com a fi na li da de de fa zer cum prir o ob je ti vo es ta-
be le ci do no ca put do art. 1º des ta Lei.

Art. 28. As in fra ções aos dis po si ti vos des ta Lei
su je i tam-se às pe na li da des pre vis tas na Lei nº 6.437,
de 20 de agos to de 1977.

Pa rá gra fo úni co. Com vis tas ao cum pri men to
dos ob je ti vos des ta Lei, apli cam-se, no que cou ber, as 
dis po si ções da Lei nº 8.078, de 11 de se tem bro de
1990 e suas al te ra ções, do De cre to-Lei nº 986, de
1969, da Lei nº 8.069, de 13 de ju lho de 1990, e dos
de ma is re gu la men tos edi ta dos pe los ór gãos com pe-
ten tes do Po der Pú bli co.

Art. 29. Esta Lei será re gu la men ta da pelo Po der
Exe cu ti vo.

Art. 30. 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 – Ge ral do Althoff, Re la tor – Mar lu ce Pin to –
Ma u ro Mi ran da – Ju vên cio da Fon se ca – Val mir
Ama ral – João Alber to Sou za – Mo re i ra Men des
– Le o mar Qu in ta ni lha – Lind berg Cury – Be ní cio
Sam pa io – Re gi nal do Du ar te – Xico Sar to ri –  Ari
Stad ler – Emi lia Fer nan des – La u ro Cam pos –
Ma ri na Sil va – Se bas tião Ro cha – Tião Vi a na –
Ge ral do Cân di do.
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TEXTO FINAL
DO PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 212, DE 1999

APROVADO PELA COMISSÃO DE 
ASSUNTOS SOCIAIS

 EM REUNIÃO DO DIA 15 DE MAIO DE 2002

Re gu la men ta a co mer ci a li za ção de
ali men tos para lac ten tes e cri an ças de
pri me i ra in fân cia e tam bém a de pro du-
tos de pu e ri cul tu ra cor re la tos.

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

Se ção I
Das Dis po si ções Pre li mi na res

Art. 1º O ob je ti vo des ta Lei é con tri bu ir para a
ade qua da nu tri ção dos lac ten tes e das cri an ças de
pri me i ra in fân cia por meio dos se guin tes me i os:

I – re gu la men ta ção da pro mo ção co mer ci al e do 
uso apro pri a do dos ali men tos para lac ten tes e cri an-
ças de pri me i ra in fân cia, bem como do uso de ma ma-
de i ras, bi cos e chu pe tas;

II – pro te ção e in cen ti vo ao ale i ta men to ma ter no
ex clu si vo nos pri me i ros seis me ses de vida; e

III – pro te ção e in cen ti vo à con ti nu i da de do ale i-
ta men to ma ter no até os dois anos de ida de, após a in -
tro du ção de no vos ali men tos na di e ta dos lac ten tes e
das cri an ças de pri me i ra in fân cia.

Art. 2º Esta Lei se apli ca à co mer ci a li za ção e às
prá ti cas cor re la tas, à qua li da de e às in for ma ções de
uso dos se guin tes pro du tos, fa bri ca dos no país ou im -
por ta dos:

I – fór mu las in fan tis para lac ten tes e fór mu las in -
fan tis de se gui men to para lac ten tes;

II – fór mu las in fan tis de se gui men to para cri an-
ças de pri me i ra in fân cia;

III – le i tes flu i dos, le i tes em pó, le i tes mo di fi ca-
dos e si mi la res de ori gem ve ge tal;

IV – ali men tos de tran si ção e ali men tos à base
de ce re a is in di ca dos para lac ten tes ou cri an ças de
pri me i ra in fân cia, bem como ou tros ali men tos ou be -
bi das à base de le i te ou não, quan do co mer ci a li za dos
ou de ou tra for ma apre sen ta dos como apro pri a dos
para a ali men ta ção de lac ten tes e cri an ças de pri me i-
ra in fân cia;

V – fór mu la de nu tri en tes apre sen ta da ou in di-
ca da para re cém-nas ci do de alto ris co;

VI – ma ma de i ras, bi cos e chu pe tas.
Art. 3º Para os efe i tos des ta Lei, ado tam-se as

se guin tes de fi ni ções:
I – ali men tos subs ti tu tos do le i te ma ter no ou hu -

ma no – qual quer ali men to co mer ci a li za do ou de al gu-

ma for ma apre sen ta do como um subs ti tu to par ci al ou
to tal do le i te ma ter no ou hu ma no;

II – ali men to de tran si ção para lac ten tes e cri an-
ças de pri me i ra in fân cia ou ali men to com ple men tar –
qual quer ali men to in dus tri a li za do para uso di re to ou
em pre ga do em pre pa ra do ca se i ro, uti li za do como
com ple men to do le i te ma ter no ou de fór mu las in fan-
tis, in tro du zi do na ali men ta ção de lac ten tes e cri an-
ças de pri me i ra in fân cia com o ob je ti vo de pro mo ver
uma adap ta ção pro gres si va aos ali men tos co muns e
pro pi ci ar uma ali men ta ção ba lan ce a da e ade qua da
às suas ne ces si da des, res pe i tan do-se sua ma tu ri da-
de fi si o ló gi ca e seu de sen vol vi men to ne u rop si co mo-
tor.

III – ali men to à base de ce re a is para lac ten tes e
cri an ças de pri me i ra in fân cia – qual quer ali men to à
base de ce re a is pró prio para a ali men ta ção de lac ten-
tes após o sex to mês e de cri an ças de pri me i ra in fân-
cia, res pe i tan do-se sua ma tu ri da de fi si o ló gi ca e seu
de sen vol vi men to ne u rop si co mo tor.

IV – amos tra – uma uni da de de um pro du to for -
ne ci da gra tu i ta men te, por uma úni ca vez.

V – apre sen ta ção es pe ci al – qual quer for ma de
apre sen ta ção do pro du to re la ci o na da à pro mo ção co -
mer ci al, que te nha por fi na li da de in du zir a aqui si ção
ou ven da, tais como em ba la gens pro mo ci o na is, em -
ba la gens de fan ta sia ou con jun tos que agre guem ou -
tros pro du tos não abran gi dos por esta Lei.

VI – bico – ob je to apre sen ta do ou in di ca do para
o pro ces so de suc ção nu tri ti va da cri an ça, com a fi na-
li da de de ad mi nis trar ou ve i cu lar ali men tos ou lí qui-
dos.

VII – cri an ça – Indi ví duo até 12 anos de ida de in -
com ple tos.

VIII – cri an ça de pri me i ra in fân cia ou cri an ça pe -
que na – cri an ça de 12 me ses a 3 anos de ida de.

IX – chu pe ta – bico ar ti fi ci al des ti na do à suc ção,
sem a fi na li da de de ad mi nis trar ali men tos, me di ca-
men tos ou lí qui dos.

X – des ta que – men sa gem grá fi ca ou so no ra
que visa a res sal tar de ter mi na da ad ver tên cia, fra se
ou tex to.

XI – do a ção – for ne ci men to gra tu i to de um pro -
du to em quan ti da de su pe ri or à ca rac te ri za da como
amos tra.

XII – dis tri bu i dor – pes soa fí si ca, pes soa ju rí di ca
ou qual quer ou tra en ti da de no se tor pú bli co ou pri va-
do en vol vi da, di re ta ou in di re ta men te, na co mer ci a li-
za ção ou im por ta ção, por ata ca do ou no va re jo, de
um pro du to con tem pla do nes ta Lei.
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XIII – kit – é o con jun to de pro du tos de mar cas,
for mas ou ta ma nho di fe ren tes em uma mes ma em ba-
la gem.

XIV – ex po si ção es pe ci al – Qu al quer for ma de
ex por um pro du to de modo a des ta cá-lo dos de ma is,
no âm bi to de um es ta be le ci men to co mer ci al, tais
como vi tri ne, pon ta de gôn do la, em pi lha men to de pro -
du tos em for ma de pi râ mi de ou ilha, en gra da dos, or -
na men ta ção de pra te le i ras e ou tras de fi ni das em re -
gu la men to.

XV – em ba la gem – é o re ci pi en te, o pa co te ou o
en vol tó rio des ti na do a ga ran tir a con ser va ção e a fa ci-
li tar o trans por te e ma nu se io dos pro du tos.

XVI – im por ta dor – em pre sa ou en ti da de pri va-
da que pra ti que a im por ta ção de qual quer pro du to
abran gi do por esta Lei.

XVII – fa bri can te – em pre sa ou en ti da de pri va da
ou es ta tal en vol vi da na fa bri ca ção de qual quer pro du-
to ob je to des ta Lei.

XVIII – fór mu la in fan til para lac ten tes – é o pro -
du to em for ma lí qui da ou em pó des ti na do à ali men ta-
ção de lac ten tes até o sex to mês, sob pres cri ção, em
subs ti tu i ção to tal ou par ci al do le i te ma ter no ou hu ma-
no, para sa tis fa ção das ne ces si da des nu tri ci o na is
des se gru po etá rio.

XIX – fór mu la in fan til para ne ces si da des di e to te-
ra pi cas es pe cí fi cas – aque la cuja com po si ção foi al te-
ra da com o ob je ti vo de aten der às ne ces si da des es -
pe cí fi cas de cor ren tes de al te ra ções fi si o ló gi cas ou
pa to ló gi cas tem po rá ri as ou per ma nen tes e que não
es te ja am pa ra da pelo re gu la men to téc ni co es pe cí fi co
de fór mu las in fan tis.

XX – for mu la in fan til de se gui men to para lac ten-
tes – pro du to em for ma lí qui da ou em pó uti li za do, por
in di ca ção de pro fis si o nal qua li fi ca do, como subs ti tu to
do le i te ma ter no ou hu ma no, a par tir do sex to mês.

XXI – fór mu la in fan til de se gui men to para cri an-
ças de pri me i ra in fân cia – pro du to em for ma lí qui da
ou em pó, uti li za do como subs ti tu to do le i te ma ter no
ou hu ma no, para cri an ças de pri me i ra in fân cia.

XXII – lac ten te – Cri an ça com ida de até onze
me ses e vin te e nove dias.

XXIII – le i te mo di ficado – aque le que como tal
for clas si fi ca do pelo ór gão com pe ten te do Po der Pú -
bli co.

XXIV – ma te ri al edu ca ti vo – todo o ma te ri al es -
cri to ou au di o vi su al, des ti na do ao pú bli co em ge ral,
que vise a ori en tar so bre a ade qua da uti li za ção de
pro du tos des ti na dos a lac ten tes e cri an ças de pri me i-
ra in fân cia, tais como fo lhe tos, li vros, ar ti gos em pe -

rió di co le i go, fi tas cas se te, fi tas de ví deo, sis te ma ele -
trô ni co de in for ma ções e ou tros.

XXV – ma te ri al téc ni co ci en tí fi co – todo o ma te ri-
al ela bo ra do com in for ma ções com pro va das so bre
pro du tos ou re la ci o na das ao do mí nio de co nhe ci men-
to da nu tri ção e da pe di a tria, des ti na do a pro fis si o na is
e pes so al de sa ú de.

XXVI – re pre sen tan tes co mer ci a is – pro fis si o na-
is (ven de do res, pro mo to res, de mons tra do res ou re-
pre sen tan tes da em pre sa e de ven das) re mu ne ra dos,
di re ta ou in di re ta men te, pe los fa bri can tes, for ne ce do-
res ou im por ta do res dos pro du tos abran gi dos por
esta Lei.

XXVII – Pro mo ção Co mer ci al – o con jun to de
ati vi da des in for ma ti vas e de per su a são, pro ce den te
de em pre sas res pon sá ve is pela pro du ção ou ma ni pu-
la ção, dis tri bu i ção e co mer ci a li za ção, com o ob je ti vo
de in du zir a aqui si ção ou ven da de um de ter mi na do
pro du to.

XXVIII – Re cém-Nas ci do de Alto Ris co – aque le
que nas ce com peso in fe ri or a dois mil e qui nhen tos
gra mas ou que ne ces si ta de tra ta men to in ten si vo
ime di a ta men te após o par to.

XXIX – Ró tu lo – toda ins cri ção efe tu a da na su -
per fí cie do re ci pi en te ou em ba la gem do pro du to, con -
for me dis pu ser o re gu la men to.

XXX – Fór mu la de Nu tri en tes para Re cém-Nas-
ci dos de Alto Ris co – Com pos to de nu tri en tes apre-
sen ta do ou in di ca do para su ple men tar a ali men ta ção
de re cém-nas ci dos pre ma tu ros ou de alto ris co.

Se ção II
Do Co mér cio e da Pu bli ci da de

Art. 4º É ve da da a pro mo ção co mer ci al dos pro -
du tos a que se re fe re o art. 2º, itens I, V e VI, em qua -
is quer me i os de co mu ni ca ção, con for me se dis pu ser
em re gu la men to.

Pa rá gra fo úni co. Este dis po si ti vo não deve res -
trin gir po lí ti cas e prá ti cas con cor ren ci a is que vi sem à
ven da de pro du tos a pre ços mais ba i xos.

Art. 5º A pro mo ção co mer ci al de ali men tos in -
fan tis re fe ri dos no art. 2º, in ci sos II, III e IV, de ve rá in -
clu ir, em ca rá ter obri ga tó rio, o se guin te des ta que, vi -
su al ou au di ti vo, con so an te o meio de di vul ga ção:

I – para pro du tos re fe ri dos nos in ci sos II e III os
di ze res 0 Mi nis té rio da Sa ú de in for ma: o ale i ta men to
ma ter no evi ta in fec ções e aler gi as e é re co men da do
até os dois anos de ida de ou mais.

II – para pro du tos re fe ri dos no in ci so IV os di ze-
res ”O Mi nis té rio da Sa ú de in for ma: após os seis me -
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ses de ida de con ti nue ama men tan do seu fi lho e ofe -
re ça no vos ali men tos.“

Art. 6º Não é per mi ti da a atu a ção de re pre sen-
tan tes co mer ci a is nas uni da des de sa ú de, sal vo para
a co mu ni ca ção de as pec tos téc ni co-ci en tí fi cos dos
pro du tos aos mé di cos-pe di a tras e nu tri ci o nis tas.

Pa rá gra fo úni co. Cons ti tui de ver do fa bri can te,
dis tri bu i dor ou im por ta dor in for mar seus re pre sen tan-
tes co mer ci a is e as agên ci as de pu bli ci da de con tra ta-
das acer ca do con te ú do des ta lei.

Art. 7º Os fa bri can tes, dis tri bu i do res e im por ta-
do res so men te po de rão for ne cer amos tras dos pro-
du tos re fe ri dos no ar ti go 2º, in ci sos I a IV, a mé di-
cos-pe di a tras e nu tri ci o nis tas, quan do do lan ça men to
do pro du to, de for ma a aten der ao ar ti go 15 des ta lei.

§ 1º Para os efe i tos des ta lei, o lan ça men to na ci-
o nal de ve rá ser fe i to no pra zo má xi mo de 18 me ses,
em todo o ter ri tó rio bra si le i ro.

§ 2º É ve da da à dis tri bu i ção de amos tra quan do
do re lan ça men to do pro du to ou da mu dan ça de mar -
ca do pro du to, sem mo di fi ca ção sig ni fi ca ti va na sua
com po si ção nu tri ci o nal.

§ 3º É ve da da a dis tri bu i ção de amos tras de ma -
ma de i ras, bi cos, chu pe tas e su ple men tos nu tri ci o na is
in di ca dos para re cém-nas ci dos de alto ris co.

§ 4º A amos tra de fór mu la in fan til para lac ten tes
de ve rá ser acom pa nha da de pro to co lo de en tre ga da
em pre sa, com có pia para o pe di a tra ou nu tri ci o nis ta.

Art. 8º Os fa bri can tes, im por ta do res e dis tri bu i-
do res dos pro du tos de que tra ta esta Lei so men te po -
de rão con ce der pa tro cí ni os fi nan ce i ros ou ma te ri a is
às en ti da des ci en tí fi cas de en si no e pes qui sa, ou às
en ti da des as so ci a ti vas de pe di a tras e de nu tri ci o nis-
tas, re co nhe ci das na ci o nal men te, ve da da toda e
qual quer for ma de pa tro cí nio a pes so as fí si cas.

§ 1º As en ti da des be ne fi ci a das ze la rão para que 
as em pre sas não re a li zem pro mo ção co mer ci al de
seus pro du tos nos even tos por elas pa tro ci na dos e li -
mi tem-se à dis tri bu i ção de ma te ri al téc ni co-ci en tí fi co.

§ 2º To dos os even tos pa tro ci na dos de ve rão in -
clu ir nos ma te ri a is de di vul ga ção o des ta que ”Este
even to re ce beu pa tro cí nio de em pre sas pri va das, em
con for mi da de com a Lei nº...”

Art. 9º. São pro i bi das as do a ções ou ven das a
pre ços re du zi dos dos pro du tos abran gi dos por esta
lei às ma ter ni da des e ins ti tu i ções que pres tem as sis-
tên cia a cri an ças.

§ 1º A pro i bi ção de que tra ta este ar ti go não se
apli ca às do a ções ou ven das a pre ços re du zi dos em
si tu a ções de ex cep ci o nal ne ces si da de in di vi du al ou

co le ti va, a cri té rio da au to ri da de fis ca li za do ra com pe-
ten te.

§ 2º Nos ca sos pre vis tos no pa rá gra fo an te ri or,
ga ran tir-se-á que as pro vi sões se jam con tí nu as no
pe río do em que o lac ten te de las ne ces si tar.

§ 3º Per mi tir-se-á a im pres são do nome e do lo -
go ti po do do a dor, ve da da qual quer pu bli ci da de dos
pro du tos.

§ 4º A do a ção para fins de pes qui sa so men te
será per mi ti da me di an te a apre sen ta ção de Pro to co lo
apro va do pelo Co mi tê de Éti ca em Pes qui sa da ins ti-
tu i ção a que o pro fis si o nal es ti ver vin cu la do, ob ser va-
dos os re gu la men tos edi ta dos pe los ór gãos com pe-
ten tes.

§ 5º O pro du to ob je to de do a ção para pes qui sa
de ve rá con ter, como iden ti fi ca ção, no pa i nel fron tal e
com des ta que, a ex pres são ”Do a ção para pes qui sa,
de acor do com a le gis la ção em vi gor“.

Se ção III
Da Ro tu la gem

Art. 10 É ve da do, nas em ba la gens ou ró tu los de
fór mu la in fan til para lac ten tes e fór mu la in fan til de se -
gui men to para lac ten tes:

I – uti li zar fo tos, de se nhos ou ou tras re pre sen ta-
ções grá fi cas que não se jam aque las ne ces sá ri as
para ilus trar mé to dos de pre pa ra ção ou uso do pro du-
to, ex ce to o uso de mar ca ou lo go mar ca des de que
esta não uti li ze ima gem de lac ten te, cri an ça pe que na,
ou ou tras fi gu ras hu ma ni za das;

II – uti li zar de no mi na ções ou fra ses com o in tu i to
de su ge rir for te se me lhan ça do pro du to com o le i te
ma ter no, con for me dis pos to em re gu la men to;

III – uti li zar fra ses ou ex pres sões que in du zam
dú vi da quan to à ca pa ci da de das mães de ama men ta-
rem seus fi lhos;

IV – uti li zar ex pres sões ou de no mi na ções que
iden ti fi quem o pro du to como mais ade qua do à ali-
men ta ção in fan til, con for me dis pos to em re gu la men-
to;

V – uti li zar in for ma ções que pos sam in du zir o
uso dos pro du tos em vir tu de de fal so con ce i to de van -
ta gem ou se gu ran ça;

VI – uti li zar fra ses ou ex pres sões que in di quem
as con di ções de sa ú de para as qua is o pro du to seja
ade qua do;

VII – pro mo ver os pro du tos da em pre sa fa bri-
can te ou de ou tros es ta be le ci men tos.

§ lº Os ró tu los des ses pro du tos exi bi rão no pa i-
nel prin ci pal, de for ma le gí vel e de fá cil vi su a li za ção,

Maio  de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  22 08659

    361MAIO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



con for me dis pos to em re gu la men to, o se guin te des ta-
que:

“O Mi nis té rio da Sa ú de ad ver te”:
Este pro du to só deve ser usa do na ali men ta ção

de cri an ças me no res de um ano, com in di ca ção ex-
pres sa de mé di co ou nu tri ci o nis ta.

O ale i ta men to ma ter no evi ta in fec ções e aler gi-
as e for ta le ce o vín cu lo mãe-fi lho.“

§ 2º Os ró tu los des ses pro du tos exi bi rão um
des ta que so bre os ris cos do pre pa ro ina de qua do e
ins tru ções para a cor re ta pre pa ra ção do pro du to, in-
clu si ve me di das de hi gi e ne a se rem ob ser va das e do -
sa gem para di lu i ção, quan do for o caso.

Art. 11. É ve da do, nas em ba la gens ou ró tu los de 
fór mu la in fan til de se gui men to para cri an ças de pri -
me i ra in fân cia:

I – uti li zar fo tos, de se nhos ou ou tras re pre sen ta-
ções grá fi cas, que não se jam aque las ne ces sá ri as
para ilus trar mé to dos de pre pa ra ção ou uso do pro du-
to, ex ce to o uso de mar ca ou lo go mar ca des de que
esta não uti li ze ima gem de lac ten te, cri an ça pe que na,
ou ou tras fi gu ras hu ma ni za das, con for me dis pos to
em re gu la men to;

II – uti li zar de no mi na ções ou fra ses com o in tu i to
de su ge rir for te se me lhan ça do pro du to com o le i te
ma ter no, con for me dis pos to em re gu la men to;

III – uti li zar fra ses ou ex pres sões que in du zam
dú vi da quan to a ca pa ci da de das mães de ama men ta-
rem seus fi lho;

IV – uti li zar ex pres sões ou de no mi na ções que
iden ti fi quem o pro du to como mais ade qua do à ali-
men ta ção in fan til, con for me dis pos to em re gu la men-
to;

V – uti li zar in for ma ções que pos sam in du zir o
uso dos pro du tos em vir tu de de fal so con ce i to de van -
ta gem ou se gu ran ça;

VI – uti li zar mar cas se qüen ci a is pre sen tes nas
fór mu las in fan tis de se gui men to para lac ten tes;

VII – pro mo ver os pro du tos da em pre sa fa bri-
can te ou de ou tros es ta be le ci men tos.

§ lº Os ró tu los des ses pro du tos exi bi rão no pa i-
nel prin ci pal, de for ma le gí vel e de fá cil vi su a li za ção, o 
se guin te des ta que:

”O Mi nis té rio da Sa ú de ad ver te:
Este pro du to não deve ser usa do para

ali men tar cri an ças me no res de um ano.

O ale i ta men to ma ter no evi ta in fec ções e aler gi-
as e é re co men da do até os dois anos de ida de ou
mais.

§ 2º Os ró tu los des ses pro du tos exi bi rão um
des ta que para ad ver tir so bre os ris cos do pre pa ro
ina de qua do e ins tru ções para a cor re ta pre pa ra ção
do pro du to, in clu si ve me di das de hi gi e ne a se rem ob -
ser va das e do sa gem para a di lu i ção, ve da da a uti li za-
ção de fi gu ras de ma ma de i ra.

Art. 12. As em ba la gens ou ró tu los de fór mu las
in fan tis para aten der ás ne ces si da des di e to te rá pi cas
es pe cí fi cas exi bi rão in for ma ções so bre as ca rac te rís-
ti cas es pe cí fi cas do ali men to, ve da da a in di ca ção de
con di ções de sa ú de para as qua is o pro du to pos sa
ser uti li za do.

Pa rá gra fo úni co. Apli ca-se a es ses pro du tos o
dis pos to no ar ti go 8º des ta lei.

Art. 13. É ve da do nas em ba la gens ou ró tu los de
le i tes flu i dos, le i tes em pó, le i tes mo di fi ca dos e si mi la-
res de ori gem ve ge tal:

I – uti li zar fo tos, de se nhos ou ou tras re pre sen ta-
ções grá fi cas que não se jam aque las ne ces sá ri as
para ilus trar mé to dos de pre pa ra ção ou uso do pro du-
to, ex ce to o uso de mar ca ou lo go mar ca des de que
esta não uti li ze ima gem de lac ten te, cri an ça pe que na,
ou ou tras fi gu ras hu ma ni za das ou in du zam ao uso do
pro du to para es sas fa i xas etá ri as;

II – uti li zar de no mi na ções ou fra ses com o in tu i to
de su ge rir for te se me lhan ça do pro du to com o le i te
ma ter no, con for me dis pos to em re gu la men to;

III – uti li zar fra ses ou ex pres sões que in du zam
dú vi da quan to à ca pa ci da de das mães de ama men ta-
rem seus fi lhos;

IV – uti li zar ex pres sões ou de no mi na ções que
iden ti fi quem o pro du to como mais ade qua do à ali men-
ta ção in fan til, con for me dis pos to em re gu la men to;

V – uti li zar in for ma ções que pos sam in du zir o
uso dos pro du tos em vir tu de de fal so con ce i to de van -
ta gem ou se gu ran ça;

VI – pro mo ver os pro du tos, da em pre sa fa bri-
can te ou de ou tros es ta be le ci men tos, que se des ti-
nem a lac ten tes.

§ 1º Os ró tu los des ses pro du tos exi bi rão no pa i-
nel prin ci pal, de for ma le gí vel e de fá cil vi su a li za ção,
con for me dis pos to em re gu la men to, o se guin te des ta-
que:

I – le i te des na ta do e se mi des na ta do,
com ou sem adi ção de nu tri en tes es sen ci a is:

“O Mi nis té rio da Sa ú de ad ver te”:
Este pro du to não deve ser usa do para

ali men tar cri an ças, a não ser por in di ca ção
ex pres sa de mé di co ou nu tri ci o nis ta.
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O ale i ta men to ma ter no evi ta in fec ções
e aler gi as e é re co men da do até os dois
anos ou mais.”

II – le i te in te gral e si mi lar de ori gem
ve ge tal, ou mis to, en ri que ci do ou não:

“O Mi nis té rio da Sa ú de ad ver te”:
Este pro du to não deve ser usa do para

ali men tar cri an ças me no res de um ano, a
não ser por in di ca ção ex pres sa de mé di co
ou nu tri ci o nis ta.

O ale i ta men to ma ter no evi ta in fec ções
e aler gi as e deve ser man ti do até a cri an ça
com ple tar dois anos de ida de ou mais.“

III – le i te mo di fi ca do de ori gem ani mal
ou ve ge tal:

“O Mi nis té rio da Sa ú de ad ver te”:
Este pro du to não deve ser usa do para

ali men tar cri an ças me no res de um ano.
O ale i ta men to ma ter no evi ta in fec ções

e aler gi as e é re co men da do até os dois
anos ou mais.”

§ 2º É ve da da a in di ca ção, por qual quer meio,
de le i tes con den sa dos e aro ma ti za dos para a ali-
men ta ção de lac ten tes e de cri an ças de pri me i ra in-
fân cia.

Art. 14. As em ba la gens ou ró tu los de ali men tos
de tran si ção e ali men tos à base de ce re a is, in di ca dos
para lac ten tes e cri an ças de pri me i ra in fân cia e de ali -
men tos ou be bi das à base de le i te ou não, quan do co -
mer ci a li za dos ou apre sen ta dos como apro pri a dos
para a ali men ta ção de lac ten tes e cri an ças de pri me i-
ra in fân cia, não po de rão:

I – uti li zar ilus tra ções, fo tos ou ima gens de lac -
ten tes ou cri an ças de pri me i ra in fân cia;

II – uti li zar fra ses ou ex pres sões que in du zam
dú vi da quan to a ca pa ci da de das mães de ama men ta-
rem seus fi lhos;

III – uti li zar ex pres sões ou de no mi na ções que
in du zam à iden ti fi ca ção do pro du to como apro pri a do
ou pre fe ren ci al para a ali men ta ção de lac ten te me nor
de seis me ses;

IV – uti li zar in for ma ções que pos sam in du zir o
uso dos pro du tos ba se a do em fal so con ce i to de van -
ta gem ou se gu ran ça;

V – pro mo ver as fór mu las in fan tis, le i tes, pro du-
tos com base em le i te e os ce re a is que pos sam ser
ad mi nis tra dos por ma ma de i ra.

§ 1º Cons ta rá do pa i nel fron tal dos ró tu los des -
ses pro du tos a ida de a par tir da qual eles po de rão ser
uti li za dos.

§ 2º Os ró tu los des ses pro du tos exi bi rão no pa i-
nel prin ci pal, de for ma le gí vel e de fá cil vi su a li za ção,
con for me dis pos to em re gu la men to, o se guin te des ta-
que:

”O Mi nis té rio da Sa ú de ad ver te:
Este pro du to não deve ser usa do para

cri an ças me no res de seis me ses, a não ser
por in di ca ção ex pres sa de mé di co ou nu tri-
ci o nis ta.

O ale i ta men to ma ter no evi ta in fec ções
e aler gi as e é re co men da do até os dois
anos ou mais.”

Art. 15. Re la ti va men te às em ba la gens ou ró tu-
los de fór mu la de nu tri en tes para re cém-nas ci do de
alto ris co, é ve da do:

I – uti li zar fo tos, de se nhos ou ou tras re pre sen ta-
ções grá fi cas que não se jam aque las ne ces sá ri as
para ilus trar mé to dos de pre pa ra ção ou uso do pro du-
to, ex ce to o uso de mar ca ou lo go mar ca des de que
esta não uti li ze ima gem de lac ten te, cri an ça pe que na,
ou ou tras fi gu ras hu ma ni za das;

II – uti li zar de no mi na ções ou fra ses su ges ti vas
de que o le i te ma ter no ne ces si te de com ple men tos,
su ple men tos ou de en ri que ci men to;

III – uti li zar fra ses ou ex pres sões que in du zam
dú vi da quan to à ca pa ci da de das mães de ama men ta-
rem seus fi lho;

IV – uti li zar ex pres sões ou de no mi na ções que
iden ti fi quem o pro du to como mais ade qua do à ali-
men ta ção in fan til, con for me dis pos to em re gu la men-
to;

V – uti li zar in for ma ções que pos sam in du zir o
uso dos pro du tos em vir tu de de fal so con ce i to de van -
ta gem ou se gu ran ça;

VI – pro mo ver os pro du tos da em pre sa fa bri can-
te ou de ou tros es ta be le ci men tos;

§ 1º O pa i nel fron tal dos ró tu los des ses pro du tos
exi bi rá o se guin te des ta que:

”Este pro du to so men te deve ser usa do
para su ple men tar a ali men ta ção do re-
cém-nas ci do de alto ris co, me di an te pres cri-
ção mé di ca e para uso ex clu si vo em uni da-
des hos pi ta la res.”

§ 2º Os ró tu los des ses pro du tos exi bi rão no
pa i nel prin ci pal, de for ma le gí vel e de fá cil vi su a li za-
ção, con for me dis pos to em re gu la men to, o se guin te
des ta que:

”O Mi nis té rio da Sa ú de ad ver te:
O le i te ma ter no pos sui os nu tri en tes

es sen ci a is para o cres ci men to e de sen vol vi-
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men to da cri an ça nos pri me i ros anos de
vida.”

§ 3º Os ró tu los des ses pro du tos exi bi rão um
des ta que para ad ver tir so bre os ris cos do pre pa ro
ina de qua do e ins tru ções para a sua cor re ta pre pa ra-
ção, in clu si ve me di das de hi gi e ne a se rem ob ser va-
das e a do sa gem para a di lu i ção, quan do for o caso.

§ 4º O pro du to re fe ri do no ca put des te ar ti go é
de uso hos pi ta lar ex clu si vo, ve da da sua co mer ci a li za-
ção fora do âm bi to dos ser vi ços de sa ú de.

Art. 16. Com re fe rên cia às em ba la gens ou ró tu-
los de ma ma de i ras, bi cos e chu pe tas, é ve da do:

I – uti li zar fo tos, ima gens de cri an ças ou ilus tra-
ções hu ma ni za das;

II – uti li zar fra ses ou ex pres sões que in du zam
dú vi da quan to à ca pa ci da de das mães de ama men ta-
rem seus fi lhos;

III – uti li zar fra ses, ex pres sões ou ilus tra ções
que pos sam su ge rir se me lhan ça des ses pro du tos
com a mama ou o ma mi lo;

IV – uti li zar ex pres sões ou de no mi na ções que
iden ti fi quem o pro du to como apro pri a do para o uso
in fan til, con for me dis pos to em re gu la men to;

V – uti li zar in for ma ções que pos sam in du zir o
uso dos pro du tos ba se a do em fal so con ce i to de van -
ta gem ou se gu ran ça;

VI – pro mo ver os pro du tos da em pre sa fa bri can-
te ou de ou tros es ta be le ci men tos.

§ 1º Os ró tu los des ses pro du tos de ve rão exi bir
no pa i nel prin ci pal, con for me dis pos to em re gu la men-
to, o se guin te des ta que:

“O Mi nis té rio da Sa ú de ad ver te”:
A cri an ça que mama no pe i to não ne-

ces si ta de ma ma de i ra, bico ou chu pe ta.
O uso de ma ma de i ra, bico ou chu pe ta

pre ju di ca o ale i ta men to ma ter no.”

§ 2º É obri ga tó rio o uso de em ba la gens e ró tu-
los em ma ma de i ras, bi cos e chu pe tas”.

Art. 17. Os ró tu los de amos tras dos pro du tos
abran gi dos por esta Lei exi bi rão, no pa i nel fron tal,
”Amos tra grá tis para ava li a ção pro fis si o nal. Pro i bi da a 
dis tri bu i ção a mães, ges tan tes e fa mi li a res“.

Se ção IV
Da Edu ca ção e Infor ma ção ao Pú bli co

Art. 18. Os ór gãos pú bli cos da área de sa ú de,
edu ca ção e pes qui sa e as en ti da des as so ci a ti vas de
mé di cos-pe di a tras e nu tri ci o nis tas par ti ci pa rão no
pro ces so de di vul ga ção das in for ma ções so bre a ali -
men ta ção dos lac ten tes e de cri an ças de pri me i ra in -

fân cia, es ten den do-se essa res pon sa bi li da de ao âm -
bi to de for ma ção e ca pa ci ta ção de re cur sos hu ma-
nos.

Art. 19. Todo ma te ri al edu ca ti vo e téc ni co-ci en tí-
fi co, qual quer que seja a sua for ma, que tra te de ali -
men ta ção de lac ten tes e de cri an ças de pri me i ra in -
fân cia aten de rá aos dis po si ti vos des ta lei e in clu i rá in -
for ma ções ex plí ci tas so bre os se guin tes itens:

I – os be ne fí ci os e a su pe ri o ri da de da ama men-
ta ção;

II – a ori en ta ção so bre a ali men ta ção ade qua da
da ges tan te e da nu tris, com ên fa se no pre pa ro para o 
iní cio e a ma nu ten ção do ale i ta men to ma ter no até
dois anos de ida de ou mais;

III – os efe i tos ne ga ti vos do uso de ma ma de i ra,
bico e chu pe tas so bre o ale i ta men to na tu ral, par ti cu-
lar men te no que se re fe re às di fi cul da des para o re tor-
no à ama men ta ção e aos in con ve ni en tes ine ren tes ao 
pre pa ro dos ali men tos e à hi gi e ni za ção des ses pro-
du tos;

IV – as im pli ca ções eco nô mi cas da op ção pe los
ali men tos usa dos em subs ti tu i ção ao le i te ma ter no ou 
hu ma no, ade ma is dos pre ju í zos ca u sa dos à sa ú de do 
lac ten te pelo uso des ne ces sá rio ou ina de qua do de
ali men tos ar ti fi ci a is;

V – a re le vân cia do de sen vol vi men to de há bi tos
edu ca ti vos e cul tu ra is re for ça do res da uti li za ção dos
ali men tos cons ti tu ti vos da di e ta fa mi li ar.

§ 1º Os ma te ri a is edu ca ti vos e téc ni co-ci en tí fi-
cos não con te rão ima gens ou tex tos, in clu í dos os de
pro fis si o na is e au to ri da des de sa ú de, que re co men-
dem ou pos sam in du zir o uso de chu pe tas, bi cos e
ma ma de i ras ou o uso de ou tros ali men tos subs ti tu ti-
vos do le i te ma ter no.

§ 2º Os ma te ri a is edu ca ti vos que tra tam da ali -
men ta ção de lac ten tes não po de rão ser pro du zi dos
ou pa tro ci na dos por dis tri bu i do res, for ne ce do res, im -
por ta do res ou fa bri can tes de pro du tos abran gi dos por 
esta lei.

Art. 20. As ins ti tu i ções res pon sá ve is pela for ma-
ção e ca pa ci ta ção de pro fis si o na is de sa ú de in clu i rão
a di vul ga ção e as es tra té gi as de cum pri men to des ta
lei como par te do con te ú do pro gra má ti co das dis ci pli-
nas que abor dem a ali men ta ção in fan til.

Art. 21. Cons ti tui com pe tên cia pri o ri tá ria dos
pro fis si o na is de sa ú de es ti mu lar e di vul gar a prá ti ca
do ale i ta men to ma ter no ex clu si vo até os seis me ses e 
con ti nu a do até os dois anos de ida de ou mais.

Art. 22. As ins ti tu i ções res pon sá ve is pelo en si no
fun da men tal e de ní vel mé dio pro mo ve rão a di vul ga-
ção des ta lei.
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Se ção V
Das Dis po si ções Ge ra is

Art. 23. Com pe te aos ór gãos pú bli cos, sob a ori -
en ta ção do ges tor na ci o nal de sa ú de, a di vul ga ção,
apli ca ção, vi gi lân cia e fis ca li za ção do cum pri men to
des ta lei.

Pa rá gra fo úni co. Os ór gãos com pe ten tes do Po -
der Pú bli co, em to das as suas es fe ras, tra ba lha rão
em con jun to com as en ti da des da so ci e da de ci vil,
com vis tas à di vul ga ção e ao cum pri men to dos dis po-
si ti vos des ta lei.

Art. 24. Os ali men tos para lac ten tes aten de rão
aos pa drões de qua li da de dis pos tos em re gu la men to.

Art. 25. As ma ma de i ras, bi cos e chu pe tas não
con te rão mais de dez par tes por bi lhão de qua is quer
N-ni tro sa mi nas e, de to das es tas subs tân ci as em
con jun to, mais de vin te par tes por bi lhão.

§ 1º O ór gão com pe ten te do Po der Pú bli co es ta-
be le ce rá, sem pre que ne ces sá rio, a pro i bi ção ou a
res tri ção de ou tras subs tân ci as con si de ra das da no-
sas à sa ú de do pú bli co-alvo des ta lei.

§ 2º As dis po si ções des te ar ti go en tra rão em vi -
gor ime di a ta men te após o cre den ci a men to de la bo ra-
tó ri os pelo ór gão com pe ten te.

Art. 26. Os fa bri can tes, im por ta do res e dis tri bu i-
do res de ali men tos te rão o pra zo de doze me ses, con -
ta dos a par tir da pu bli ca ção des ta lei, para im ple men-
tar as al te ra ções e adap ta ções ne ces sá ri as ao seu
fiel cum pri men to.

Pa rá gra fo úni co. Re la ti va men te aos fa bri can tes,
im por ta do res e dis tri bu i do res de bi cos, chu pe tas e
ma ma de i ras, o pra zo re fe ri do no ca put des te ar ti go
será de de zo i to me ses.

Art. 27. O ór gão com pe ten te do Po der Pú bli co,
no âm bi to na ci o nal, es ta be le ce rá, quan do opor tu no e
ne ces sá rio, no vas ca te go ri as de pro du tos e re gu la-
men ta rá sua pro du ção, co mer ci a li za ção e pu bli ci da-
de, com a fi na li da de de fa zer cum prir o ob je ti vo es ta-
be le ci do no ca put do art. 10 des ta lei.

Art. 28. As in fra ções aos dis po si ti vos des ta Lei
su je i tam-se às pe na li da des pre vis tas na Lei nº 6.437,
de 20 de agos to de 1977.

Pa rá gra fo úni co. Com vis tas ao cum pri men to
dos ob je ti vos des ta lei, apli cam-se, no que cou ber, as
dis po si ções da Lei nº 8.078, de 11 de se tem bro de
1990 e suas al te ra ções, do De cre to-Lei nº 986, de
1969, da Lei nº 8.069, de 13 de ju lho de 1990, e dos
de ma is re gu la men tos edi ta dos pe los ór gãos com pe-
ten tes do Po der Pú bli co.

Art. 29. Esta lei será re gu la men ta da pelo Po der
Exe cu ti vo.

Art. 30. Esta lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.

Sala da Co mis são, 15 de maio de 2002. – Ro-
meu Tuma, Pre si den te – Ge ral do Althoff, Re la tor.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

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.

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

OF.Nº 30/02-PRES./CAS

Bra sí lia, 9 de maio de 2002

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do § 2º, do ar ti go 282 do Re gi men to

Inter no do Se na do , co mu ni co a Vos sa Exce lên cia
que esta Co mis são, em re u nião no dia 8 de maio de
2002, apro vou, em tur no úni co, o Subs ti tu ti vo ao Pro -
je to de Lei do Se na do nº 212, de 1999, de au to ria do
Se na dor Ge ral do Cân di do, que ”Dis põe so bre a Co -
mer ci a li za ção de subs ti tu tos do le i te ma ter no e ar ti-
gos de pu e ri cul tu ra cor re la ci o na dos e dá ou tras pro vi-
dên ci as“. O Subs ti tu ti vo será sub me ti do a tur no Su-
ple men tar na pró xi ma re u nião da Co mis são de
Assun tos So ci a is, a ser re a li za da dia 15 de maio de
2002, onde po de rão ser ofe re ci das emen das por oca -
sião da dis cus são.

Aten ci o sa men te, – Ma ri na Sil va, Pre si den te em 
Exer cí cio.

OF.Nº 31/02-PRES./CAS

Bra sí lia, 15 de maio 2002

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do § 2º, do ar ti go 91 do Re gi men to

Inter no do Se na do , co mu ni co a Vos sa Exce lên cia
que esta Co mis são, em re u nião no dia 8 de maio de
2002 , apro vou, em de ci são ter mi na ti va, o Pro je to de
Lei do Se na do nº 212, de 1999, que ”Dis põe so bre a
co mer ci a li za ção de subs ti tu tos do le i te ma ter no e ar ti-
gos de pu e ri cul tu ra cor re la ci o na dos e dá ou tras pro vi-
dên ci as“, de au to ria do Se na dor Ge ral do Cân di do,
nos ter mos da Emen da Subs ti tu ti va nº 1-CAS. Sub-
me ti da a Tur no Su ple men tar em 15 de maio de 2002 e 
não re ce ben do emen das por oca sião da dis cus são, o
Subs ti tu ti vo foi dado como de fi ni ti va men te ado ta do,
nos ter mos do dis pos to no art. 284, do Re gi men to
Inter no.

Aten ci o sa men te, – Ro meu Tuma, Pre si den te.
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PARECER Nº 411, DE 2002

Da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti-
ça e Ci da da nia – CCJ, so bre o Pro je to de
Lei do Se na do nº 471, de 1999; de au to ria
do Se na dor Álva ro Dias  que al te ra a Lei
nº 8.934, de 18 de no vem bro de 1994, que 
dis põe so bre o Re gis tro Pú bli co de
Empre sas Mer can tis e Ati vi da des Afins e
dá ou tras pro vi dên ci as, e a Lei nº 6.015,
de 31 de de zem bro de 1973, que dis põe
so bre os Re gis tros Pú bli cos e dá ou tras
pro vi dên ci as, pas san do a exi gir fir ma re -
co nhe ci da nos atos le va dos a ar qui va-
men to e pro va de iden ti da de dos só ci os
das em pre sas mer can tis e ci vis.

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

I – Re la tó rio

Cabe a esta Co mis são o exa me em ca rá ter ter -
mi na ti vo, so bre o Pro je to de Lei do Se na do nº 471, de
1999, de la vra do emi nen te Se na dor Álva ro Dias, que
al te ra a Lei Nº8.934, de 18 de no vem bro de 1994, que 
”dis põe so bre o Re gis tro Pú bli co de Empre sas Mer -
can tis e Ati vi da des Afins e dá ou tras pro vi dên ci as“, e
a Lei nº 6.015, de 31 de de zem bro, de 1973, que ”dis -
põe so bre os Re gis tros Pú bli cos e dá ou tras pro vi dên-
ci as“, pas san do a exi gir fir ma re co nhe ci da nos atos
le va dos a ar qui va men to e pro va de iden ti da de dos só -
ci os das em pre sas mer can tis e ci vis.

O pro je to de lei em apre ço pre ten de ins ti tu ir a
exi gên cia de re co nhe ci men to de fir ma nos atos le va-
dos a ar qui va men to e a obri ga to ri e da de de man ter
có pia da pro va de iden ti da de dos só ci os das em pre-
sas mer can tis e ci vis cu jos con tra tos, atos ou es ta tu-
tos se jam ob je to de re gis tro.

Em sua jus ti fi ca ção, o au tor da pro po si ção as si-
na la que:

Ocor re que vá ri os ci da dãos têm sido
cha ma dos a res pon der, na con di ção de só -
ci os, por so ci e da des das qua is ja ma is ti ve-
ram co nhe ci men to, pelo fato de te rem seus
no mes in clu í dos nos atos cons ti tu ti vos, des -
sas em pre sas. ... Ou tro as pec to a ser con si-
de ra do é o fato de que a le gis la ção vi gen te
dis pen sa o re co nhe ci men to de fir ma nos
atos le va dos a ar qui va men to nas jun tas co -
mer ci a is, com o que se fa ci li ta a fal si fi ca ção,
e con se qüen te men te, a cri a ção de em pre-
sas ”fan tas mas“, mo ti vo pelo qual essa nor -
ma deve ser al te ra da, pas san do-se a exi gir

fir ma re co nhe ci da nos atos das em pre sas
mer can tis.

Não fo ram ofe re ci das emen das à pro po si ção no
pra zo re gi men tal.

É o re la tó rio.

II – Voto do Re la tor

Qu an to à cons ti tu ci o na li da de e à ju ri di ci da de,
note-se que a pro po si ção sob co men to tra ta de ma té-
ria da com pe tên cia le gis la ti va da União, nos ter mos
do art. 22, XXV, da Cons ti tu i ção Fe de ral. O exa me de
tal as sun to cons ti tui uma das atri bu i ções do Con gres-
so Na ci o nal, se gun do o art. 48 da Car ta Mag na. A ini -
ci a ti va par la men tar é le gí ti ma, con for me o dis pos to
no art. 61 da Cons ti tu i ção Fe de ral. O pro je to de lei não 
con tra ria dis po si ções cons ti tu ci o na is nem in fra cons ti-
tu ci o na is.

A pro po si ção em tela re ve la o cla ro in te res se do
no bre Se na dor em im pri mir ma i or ri gor no pro ces so
de cons ti tu i ção das so ci e da des, se jam mer can tis, se -
jam ci vis. Tal pro pos ta, se con ver ti da em lei, tor na rá
mais efi caz o tra ta men to dado à ma té ria, exi gin do-se
re co nhe ci men to de fir ma e pro va de iden ti da de de to -
dos os mem bros da so ci e da de, ex ce to aci o nis tas –
para o caso de so ci e da des anô ni mas, para fins de re -
gis tro de em pre sas. Essa ex ce ção é jus ti fi cá vel, pois
essa me di da é ine xe qüí vel, dado o ele va do nú me ro
de aci o nis tas, o vo lu me de tran sa ções no mer ca do de 
va lo res e a alta ro ta ti vi da de en tre aci o nis tas.

Qu an to ao mé ri to, cabe men ci o nar que é ine gá-
vel a im por tân cia da pre sen te ini ci a ti va, cri an do me i-
os de cor ri gir a dis tor ção ad vin da dos dis po si ti vos em
vi gor, que têm pro pi ci a do a tão al me ja da des bu cro-
cra ti za ção da aber tu ra das so ci e da des co mer ci a is e
ci vis. No en tan to, es sas dis po si ções per mi ti ram a
cons ti tu i ção in dis cri mi na da de em pre sas por pes so as
de má-fé que, usan do de me i os fra u du len tos, me di an-
te a adul te ra ção de do cu men tos e fal si fi ca ção de fir -
mas, apre sen ta ram, como só ci os, pes so as que ja ma-
is fi ca ram ci en tes da exis tên cia de tais em pre sas ou,
pelo me nos, da sua con di ção de só cio. Essa pro po si-
ção vai con fe rir ma i or fi de dig ni da de aos re gis tros pú -
bli cos e, in di re ta men te, pro por ci o nar ma i or pro te ção
aos ci da dãos em ge ral.

Cum pre en fa ti zar a ne ces si da de de ma i or ri gi-
dez e ca u te la, quan do da con ces são de re gis tros de
em pre sas, vi san do a com ba ter o pro ble ma na sua ori -
gem. Tor na-se ne ces sá rio mo ra li zar o ins ti tu to do re -
gis tro pú bli co tan to das so ci e da des co mer ci a is quan -
to das ci vis, a fim de co i bir a aber tu ra des sas em pre-
sas “fan tas mas”.

É mis ter com ba ter a pro li fe ra ção des sas em pre-
sas cons ti tu í das de for ma fra u du len ta. Nes se sen ti do,
a obri ga to ri e da de do re co nhe ci men to de fir ma e a exi -
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gên cia de man ter có pi as das pro vas de iden ti da de de
to dos os só ci os na ca ta lo ga ção dos pa péis ar qui va-
dos (atos, con tra tos, es ta tu tos) con cor re rão para di fi-
cul tar a ação de fra u da do res.

Ou tro pon to que deve me re cer es pe ci al aten ção
é o re la ti vo à atu a ção de “la ran jas”, es pe ci al men te no
que diz res pe i to às in for ma ções fal sas pres ta das
quan do do pe di do de re gis tro de fir ma nas Jun tas Co -
mer ci a is.

Em seu tex to ori gi nal, o art. 37, in ci so II do ca-
put, da Lei nº 8.934, de 18 de no vem bro de 1994, de -
ter mi na va que ins tru i ri am, obri ga to ri a men te, os pe di-
dos de ar qui va men to “a cer ti dão cri mi nal do re gis tro
de fe i tos aju i za dos, com pro ba tó ria de que ine xis te im -
pe di men to le gal à par ti ci pa ção de pes soa fí si ca em
em pre sa mer can til, como ti tu lar ou ad mi nis tra dor, por
não es tar in cur sos nas pe nas dos cri mes pre vis tos no
art. 11, in ci so II, des ta lei” (não es te jam con de na dos
por cri mes cuja pena vede o aces so a car go, em pre go
e fun ções pú bli cas, ou por cri me de pre va ri ca ção, fa -
lên cia fra u du len ta, pe i ta ou su bor no, con cus são, pe -
cu la to, con tra a pro pri e da de, a fé pú bli ca e a eco no-
mia po pu lar).

Ocor re que a Me di da Pro vi só ria nº 1.638/98 e
suas pos te ri o res re e di ções como nºs 1.754, 1.894,
1.958 e 2.082, aca bou dan do ori gem à Lei nº 10.194,
de 14 de fe ve re i ro do cor ren te ano. Esta lei al te rou a
re da ção do ci ta do in ci so II do art. 37 para exi gir ape -
nas uma “de cla ra ção do ti tu lar ou ad mi nis tra dor, fir -
ma da sob as pe nas da lei, de não es tar im pe di do de
exer cer o co mér cio ou a ad mi nis tra ção de so ci e da de
mer can til, em vir tu de de con de na ção cri mi nal”.

Esta vam aber tas as por tas para a cri a ção de
em pre sas “la ran jas”. É sa bi do que o ci da dão de bem,
o que cum pre as leis do país, cer ta men te pres ta rá de -
cla ra ção ver da de i ra. O mes mo, to da via, não se pode
es pe rar dos es te li o na tá ri os e dos fal ca tru e i ros que
cri am es sas em pre sas com o ní ti do in tu i to de fra u dar
o po der pú bli co. Pois, a não ser mu i to ra ra men te, nin -
guém se pre o cu pa em ter um “la ran ja” para ca u sar
pre ju í zo a em pre sas par ti cu la res. O alvo ma i or, sem -
pre per se gui do, é o di nhe i ro pú bli co que re sul ta das
con cor rên ci as pro mo vi das pela União, Esta dos e Mu -
ni cí pi os.

No Rio de Ja ne i ro, no fi nal do ano pas sa do, es -
tou rou o es cân da lo que en vol via um co mer ci an te que
era for ne ce dor de ali men ta ção para os pre sí di os. O jor-
nal O Glo bo, edi ção de 10 de se tem bro, pág. 14, no ti-
ci a va: “O la ran jal de Jair Co e lho – Mi nis té rio Pú bli co in -
ves ti ga es que ma que en vol ve ria 29 tes tas-de-fer ro do
Rei das Qu en ti nhas”. E tra zia o nome das em pre sas, o
ano de cri a ção e os só ci os pro pri e tá ri os...

Para evi tar que epi só di os como este pos sam
con ti nu ar ocor ren do, é opor tu no que se re tor ne a uma 
dis ci pli na le gal mais rí gi da. A pre ten di da des bu ro cra-
ti za ção, no epi só dio do re gis tro de fir mas nas Jun tas
Co mer ci a is, re ve lou-se de sas tro sa e con tra o in te res-
se pú bli co.

Bus can do sa nar este in con ve ni en te e per mi tir
que a Jun ta Co mer ci al ava lie, ade qua da men te, os no -
vos pe di dos de re gis tro, en ten do que se ria pru den te
exi gir-se uma cer ti dão dos fe i tos aju i za dos, com pro-
van do a ine xis tên cia de ações de in dis po ni bi li da de de 
bens, in sol vên cia ci vil, fa lên ci as e con cor da tas, se-
qües tro e ar res to de bens, bem como de que a pes -
soa fí si ca não está in ter di ta da. É sa bi do que ações de
fa lên cia e con cor da ta, por exem plo, po dem ar ras-
tar-se por sete ou dez anos, sem que haja uma sen -
ten ça tran si ta da em jul ga do. Assim, pela cer ti dão e
exa mi nan do caso a caso, a Jun ta Co mer ci al po de rá
con ce der, ou ne gar, o pre ten di do re gis tro.

Di an te do ex pos to, meu Pa re cer é fa vo rá vel,
com uma emen da, ao Pro je to de Lei do Se na do nº
471, de 1999.

EMENDA Nº 1-CCJ

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 471, DE 1999

Acres cen te-se o se guin te art. 2º ao pro je to, re -
nu me ran do-se os de ma is:

Art.   2º O art. 37 da Lei nº 8.934, de 18 de no -
vem bro de 1994, pas sa a vi go rar acres ci do do se-
guin te in ci so ao seu ca put:

“Art. 37. .................................................
VI – a cer ti dão do re gis tro de dis tri bu i-

ção de fe i tos aju i za dos Y~cí ve is, com pro ba-
tó ria da ine xis tên cia de ações de in dis po ni-
bi li da de de bens, in sol vên cia ci vil, fa lên cia e
con cor da ta, se qües tro e ar res to de bens,
bem como cer ti dão de que não se en con tra
in ter di ta do, em nome de pes soa fí si ca que
pre ten da exer cer o co mér cio ou par ti ci par
de em pre sa mer can til, como só cia quo tis ta,
ad mi nis tra do ra ou di re to ra, co o pe ra da ou
con sor ci a da.“(A)

Sala da Co mis são, 8 de maio de 2002. – Ber-
nar do Ca bral – Pre si den te Lú cio Alcân ta ra – Re la-
tor – Ca sil do Mal da ner – Wal deck Orne las – Jef-
fer son Pé res – Ro ber to Fre i re – Ro me ro Jucá –
Osmar Dias – Pe dro Si mon – Le o mar Qu in ta ni lha
– Íris Re zen de – José Edu ar do Du tra –  Antô nio
Car los Jú ni or – Ro meu Tuma – Luiz Otá vio – Ro -
ber to Re quião – José Fo ga ça (sem voto).
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TEXTO FINAL
DO PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 471, DE

1999, NA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E CIDADANIA QUE:

“Alte ra a Lei nº 8.934, de 18 de no-
vem bro de 1994, que “Dis põe so bre o Re -
gis tro Pú bli co de Empre sas Mer can tis e
Ati vi da des Afins e dá ou tras pro vi dên ci-
as”, e a Lei nº 6.015, de 31 de de zem bro
de 1973, que “Dis põe so bre os Re gis tros
Pú bli cos e dá ou tras pro vi dên ci as”, pas -
san do a exi gir fir ma re co nhe ci da nos
atos le va dos a ar qui va men to e pro va de
iden ti da de dos só ci os das em pre sas
mer can tis e ci vis.”

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O in ci so V do art. 37 da Lei nº 8.934, de

18 de no vem bro de 1994, que “Dis põe so bre o Re gis-
tro Pú bli co de Empre sas Mer can tis e Ati vi da des Afins
e dá ou tras pro vi dên ci as“, pas sa a vi go rar com a se -
guin te re da ção:

”Art. 37. .................................................
..............................................................
V – a pro va de iden ti da de do ti tu lar da

fir ma mer can til in di vi du al e dos só ci os, ex-
ce to aci o nis tas, e ad mi nis tra do res da em-
pre sa mer can til. (NR)

.............................................................”

Art.  2º O art. 37 da Lei nº 8.934, de 18 de no -
vem bro de 1994, pas sa a vi go rar acres ci do do se-
guin te in ci so ao seu ca put:

”Art. 37. .................................................
VI – a cer ti dão do re gis tro de dis tri bu i-

ção de fe i tos aju i za dos fis ca is, cí ve is, com-
pro ba tó ria da ine xis tên cia de ações de in dis-
po ni bi li da de de bens, in sol vên cia ci vil, fa lên-
cia e con cor da ta, se qües tro e ar res to de
bens, bem como cer ti dão de que não se en -
con tra in ter di ta do, em nome de pes soa fí si-
ca que pre ten da exer cer o co mér cio ou par -
ti ci par de em pre sa mer can til, como só cia
quo tis ta, ad mi nis tra do ra ou di re to ra, co o pe-
ra da ou con sor ci a da.”

Art. 3º O art. 38 da Lei nº 8.934, de 18 de no -
vem bro de 1994, pas sa a vi go rar acres ci do do se-
guin te pa rá gra fo úni co:

”Art. 38. .................................................
... ...........................................................

Pa rá gra fo úni co. No pron tuá rio se rão
man ti das có pi as das pro vas de iden ti da de a
que se re fe re o in ci so V do art. 37.”

Art. 4º O ca put do art. 63 da Lei 1108.934, de
18 de no vem bro de 1994, pas sa a vi go rar com a se -
guin te re da ção:

”Art. 63. Os atos le va dos a ar qui va-
men to nas jun tas co mer ci a is exi gem re co-
nhe ci men to de fir ma. (NR)

.............................................................”

Art. 5º O art. 117 da Lei nº 6.015, de 31 de de -
zem bro de 1973, que ”Dis põe so bre os Re gis tros
Pú bli cos e dá ou tras pro vi dên ci as“, pas sa a vi go rar
acres ci do do se guin te pa rá gra fo úni co:

”Art. 117. ...............................................
... ...........................................................
Pa rá gra fo úni co. Tam bém se rão man ti-

das pelo Re gis tro Ci vil das Pes so as Ju rí di-
cas, or ga ni za das de for ma a fa ci li tar sua
bus ca e exa me, có pi as das pro vas de iden ti-
da de dos mem bros das so ci e da des cu jos
con tra tos, atos ou es ta tu tos te nham sido re -
gis tra dos.”

Art. 6º  O art. 121 da Lei nº 6.015, de 31 de de -
zem bro de 1973, al te ra do pela Lei nº 9.042, de 9 de
maio de 1995, pas sa a vi go rar com a se guin te re da-
ção:

”Art. 121. Para o re gis tro se rão apre-
sen ta dos duas vias do es ta tu to, com pro mis-
so ou con tra to, com fir ma re co nhe ci da e
acom pa nha da da pro va de iden ti da de dos
mem bros da so ci e da de, pe las qua is far-se-á 
o re gis tro me di an te pe ti ção de seu re pre-
sen tan te le gal, lan çan do o ofi ci al, nas duas
vias, a com pe ten te cer ti dão do re gis tro, com 
o res pec ti vo nú me ro de or dem, li vro e fo lha.
Uma das vias será en tre gue ao re pre sen-
tan te e a ou tra ar qui va da em car tó rio, ru bri-
can do o ofi ci al as fo lhas em que es ti ver im -
pres so o con tra to, com pro mis so ou es ta tu-
to.“ (NR)

Art. 7º Esta lei en tra em vi gor qua ren ta e cin co
dias a par tir da data de sua pu bli ca ção.

Sala da Co mis são, 8 de maio de 2002. – Ber-
nar do Ca bral, Pre si den te.
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LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

so bre:
....................................................................................

XXV – re gis tros pú bli cos;
....................................................................................

Art. 48. Cabe ao Con gres so Na ci o nal, com a
san ção do Pre si den te da Re pú bli ca, não exi gi da esta
para o es pe ci fi ca do nos arts. 49, 51 e 52, dis por so bre
to das as ma té ri as de com pe tên cia da União, es pe ci-
al men te so bre:
....................................................................................

Art. 61. A ini ci a ti va das leis com ple men ta res e
or di ná ri as cabe a qual quer mem bro ou Co mis são da
Câ ma ra dos De pu ta dos, do Se na do Fe de ral ou do
Con gres so Na ci o nal, ao Pre si den te da Re pú bli ca, ao
Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, aos Tri bu na is Su pe ri o res,
ao Pro cu ra dor-Ge ral da Re pú bli ca e aos ci da dãos, na 
for ma e nos ca sos pre vis tos nes ta Cons ti tu i ção.
....................................................................................

LEI Nº 10.194, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2001

Dis põe so bre a ins ti tu i ção de so ci e-
da des de cré di to ao mi cro em pre en de dor,
al te ra dis po si ti vos das Leis nº 6.404, de 15 
de de zem bro de 1976, nº 8.029, de 12 de
abril de 1990, e nº 8.934, de 18 de no vem-
bro de 1994, e dá ou tras pro vi dên ci as.

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

Ofí cio nº 46/02-Pre si dên cia/CCJ

Bra sí lia, 8 de maio de 2002

Se nhor Pre si den te,
Em cum pri men to ao dis pos to no ar ti go 91, § 2º,

do Re gi men to Inter no des ta Casa, co mu ni co a Vos sa
Exce lên cia que, em Re u nião Ordi ná ria re a li za da nes -
ta data, esta Co mis são de li be rou pela apro va ção do
Pro je to de Lei do Se na do nº 471, de 1999, de au to ria
do Se na dor Álva ro Dias, que “al te ra a Lei nº 8.934, de
18 de no vem bro de 1994, que “dis põe so bre o Re gis-
tro Pú bli co de Empre sas Mer can tis e Ati vi da des Afins
e dá ou tras pro vi dên ci as’, e a Lei nº 6.015, de 31 de
de zem bro de 1973, que ‘dis põe so bre os Re gis tros
Pú bli cos e dá ou tras pro vi dên ci as”, pas san do a exi gir
fir ma re co nhe ci da nos atos le va dos a ar qui va men to e

pro va de iden ti da de dos só ci os das em pre sas mer -
can tis e ci vis”.

Apro ve i to a opor tu ni da de para re no var pro tes-
tos de es ti ma e con si de ra ção.

Cor di al men te, – Se na dor Ber nar do Ca bral,
Pre si den te da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e
Ci da da nia.

PARECER Nº 412, DE 2002

Da Co mis são de Assun tos So ci a is,
so bre o Pro je to de Lei do Se na do nº 181,
de 2001, de au to ria do Se na dor Ro meu
Tuma, que dis põe so bre o di re i to do por -
ta dor de de fi ciên cia vi su al de in gres sar e 
per ma ne cer em am bi en tes de uso co le ti-
vo acom pa nha do de cão-guia.

Re la tor: Se na dor Ge ral do Althoff

I – Re la tó rio

Vem a esta Co mis são, para aná li se e de li be ra-
ção em ca rá ter ter mi na ti vo, pro je to, de au to ria do Se -
na dor Ro meu Tuma, que es ta be le ce o di re i to de ir e
vir do por ta dor de de fi ciên cia vi su al gra ve e/ou pro-
fun da, na com pa nhia de cão-guia.

O art. 1º as se gu ra “o di re i to de in gres sar e per -
ma ne cer com o ani mal em ve í cu los e nos es ta be le ci-
men tos pú bli cos e pri va dos de uso co le ti vo, des de
que ob ser va das as con di ções im pos tas por esta Lei”.

O § 1º de fi ne o que seja de fi ciên cia vi su al, nos
ter mos que a lei es pe ci fi ca. E o § 2º es ta be le ce que os 
ve í cu los re fe ri dos no ca put são os de “trans por te in -
te res ta du al e in ter na ci o nal, com ori gem no ter ri tó rio
bra si le i ro”.

O art. 2º dis põe so bre o por te de iden ti fi ca ção e
de ates ta do de sa ni da de do ani mal, com pro van te de
re gis tro em es co la de cães-guia, des de que vin cu la da
à Fe de ra ção Inter na ci o nal de Cães-Guia, bem como
“com pro van te pes so al de tre i na men to do usuá rio”.

O art. 3º es cla re ce o que seja en qua dra do como
ato de dis cri mi na ção, pre ven do pe na li da des como in -
ter di ção e mul ta.

O art. 4º tra ta da re gu la men ta ção dos re qui si tos
para cum pri men to do dis pos to no art. 2º.

O art 5º in clui en tre os be ne fi ciá ri os de di re i tos –
pre vis tos pelo pro je to – ades tra do res e ins tru to res,
bem como as fa mí li as de aco lhi men to aos cães-guia,
des de que de vi da men te au to ri za das pe las es co las de 
tre i na men to.

O art. 6º dis põe que a vi gên cia da lei se dará na
data de sua pu bli ca ção.
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Em sua jus ti fi ca ti va, o Se na dor es cla re ce que os 
li mi tes do pro je to de lei res pe i tam os prin cí pi os cons ti-
tu ci o na is do art. 23, que tra ta da com pe tên cia co mum
da União, Esta dos, Dis tri to Fe de ral e Mu ni cí pi os, de
“pro te ção e ga ran tia das pes so as por ta do ras de de fi-
ciên cia”, bem como do art. 24, § § 1º e  2º, que dis põe
so bre a le gis la ção con cor ren te, e pre vê “a pro te ção e
in te gra ção so ci al das pes so as por ta do ras de de fi-
ciên cia”.

Igual men te, res sal ta que exis tem, no Bra sil, cer -
ca de 40 mil por ta do res de de fi ciên cia vi su al gra ve
(ce gue i ra), e um nú me ro in de ter mi na do de por ta do-
res de de fi ciên cia vi su al pro fun da (ba i xa vi são), gru po
que pode che gar a cons ti tu ir 1% da po pu la ção em pa -
í ses em de sen vol vi men to, se gun do a Orga ni za ção
Mun di al de Sa ú de (OMS).

“Esse con tin gen te pode vir a ser be ne fi ci a do
pelo uso de cães-guia, tipo de aju da téc ni ca cada vez
mais em pre ga do para fa ci li tar a au to no mia dos por ta-
do res de de fi ciên cia vi su al”, afir ma o Se na dor Tuma.

Nos úl ti mos anos, se gun do ele, tem cres ci do no
mun do in te i ro “a uti li za ção de cães ades tra dos”, as -
sim como se ob ser vam “mu dan ças na le gis la ção de
vá ri os pa i ses, a fim de ga ran tir que os ce gos e pes so-
as de ba i xa vi são pos sam in gres sar e per ma ne cer
nos am bi en tes de uso co le ti vo acom pa nha dos de ani -
ma is“.

II – Aná li se

Ape sar da pre vi são le gal do art. 17, da Lei nº

7.853, de 1989, que de ter mi na a in clu são de ques-
tões so bre de fi ciên ci as – fí si ca, sen so ri al e men tal –
por oca sião da re a li za ção do Cen so De mo grá fi co,
ain da não se dis põe de es ta tís ti cas con fiá ve is, em ter-
mos na ci o na is ou es ta du a is, da pre va lên cia de de fi-
ciên ci as na po pu la ção bra si le i ra.

Res sal te-se que, mes mo as pro je ções com as
qua is usu al men te se tem tra ba lha do, não se ba se i am
em da dos re a is, es ta tís ti cos ou com pro va dos, mas
em ge ne ra li za ções como a da Orga ni za ção Mun di al
de Sa ú de, sem pre re cor ren te, de que 10% da po pu la-
ção mun di al são por ta do res de de fi ciên cia.

“Nes se sen ti do, a es ti ma ti va de que o Bra sil te -
ria 17 mi lhões de pes so as por ta do ras de de fi ciên cia – 
ou seja, 10% da po pu la ção – não cor res pon de à pre -
va lên cia real de por ta do res de de fi ciên cia que, evi-
den te men te, é des co nhe ci da, até ago ra. Con ta mos
com es tu dos es ta du a is so bre pre va lên cia e, usu al-
men te, so bre uma de fi ciên cia em par ti cu lar, logo, com 
li mi ta ções ge o grá fi cas e de uni ver so.

Se con si de rar mos, ain da, que a re a li da de dos
es ta dos bra si le i ros – em ter mos de sa ú de – é di fe ren-
ci a da e cir cuns tan ci al, mes mo es ses da dos ob ti dos
no Pa ra ná (so bre de fi ci en tes vi su a is) ou em São Pa u-
lo (so bre de fi ciên cia men tal) a ri gor, não po de rão ser
apli ca dos – mes mo sob for ma de pro je ção – às po pu-
la ções de ou tros es ta dos bra si le i ros.

Atu al men te, no Bra sil, um nú me ro ín fi mo de de -
fi ci en tes vi su a is uti li zam cães-guia; se gun do in for ma-
ções mais re cen tes, di vul ga das pela im pren sa, so-
men te 16 pes so as os uti li zam, sen do oito de las no
Esta do de San ta Ca ta ri na.

No en tan to, tal aju da pode e deve ser am pli a da,
vi san do per mi tir aos 16 mil por ta do res de de fi ciên cia
vi su al que, te o ri ca men te, po de ri am fa zer uso de
cães-gui as, a con cre ti za ção des se efi ci en te meio,
que per mi te aos de fi ci en tes vi su a is to tal au to no mia
de lo co mo ção.

O uso de cães – guia é prá ti ca que subs ti tui,
com van ta gem, ou tros ti pos de aju da téc ni ca, in clu si-
ve a clás si ca ben ga la bran ca, que tem mu i tas li mi ta-
ções, no que con cer ne à au to no mia do por ta dor de
de fi ciên cia.

Em inú me ros pa í ses, a uti li za ção de cães – guia
é cres cen te, e o Bra sil pre ci sa cri ar con di ções para
que essa prá ti ca seja am pli a da e fa ci li ta da, pois já foi
re gu la men ta da a aces si bi li da de, para os por ta do res
de de fi ciên cia, con for me de ter mi na a Car ta Mag na. O
Esta do do Rio de Ja ne i ro, por meio da Lei nº 3.296, de 
16 de no vem bro de 1999, já ga ran tiu esse di re i to aos
por ta do res de de fi ciên cia vi su al. E a Câ ma ra Fe de ral
apro vou pro je to de lei (subs ti tu ti vo) que aglu ti nou oito
pro po si ções apre sen ta das por de pu ta dos, em agos to
de 2001.

Cabe ao le gis la dor es tar aten to à evo lu ção tec -
no ló gi ca e so ci al, an te ci pan do so lu ções e nor ma li-
zan do no vas for mas de con vi vên cia, no âm bi to da so -
ci e da de, opor tu ni zan do a in clu são de to dos os seus
ci da dãos (no caso, por ta do res de de fi ciên cia).

Res sal te-se, fi nal men te, que as pes so as por ta-
do ras de de fi ciên cia – as sim como a cri an ça, o ado -
les cen te, o ido so, o in dí ge na, a fa mí lia como um todo
-, têm es pe ci al pro te ção do Esta do, con for me de ter-
mi na a Lei Ma i or.

III – Voto

Di an te do ex pos to, so mos pela apro va ção do
Pro je to de Lei do Se na do nº 181, de 2001, nos ter mos
em que se apre sen ta.

Sala da Co mis são, – Ro meu Tuma, Pre si den te
– Ge ral do Althoff, Re la tor.
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TEXTO FINAL
DO PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 181,

 DE 2001, APROVADO PELA COMISSÃO DE
ASSUNTOS SOCIAIS EM REUNIÃO DO

 DIA  08 DE MAIO DE 2002

Dis põe so bre o di re i to do por ta dor
de de fi ciên cia vi su al de in gres sar e per -
ma ne cer em am bi en tes de uso co le ti vo
acom pa nha do de cão-guia.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica as se gu ra do à pes soa por ta do ra de

de fi ciên cia vi su al usuá ria de cão-guia o di re i to de in -
gres sar e per ma ne cer com o ani mal nos ve í cu los e
nos es ta be le ci men tos pú bli cos e pri va dos de uso co -
le ti vo, des de que ob ser va das as con di ções im pos tas
por esta lei.

§ 1º A de fi ciên cia vi su al re fe ri da no ca put res-
trin ge-se à ce gue i ra e à ba i xa vi são.

§ 2º O dis pos to no ca put apli ca-se a to das as
mo da li da des de trans por te in te res ta du al e in ter na ci o-
nal com ori gem no ter ri tó rio bra si le i ro.

Art. 2º Para fa zer jus ao di re i to pre vis to no art. 1º,
a pes soa de ve rá por tar a iden ti fi ca ção e o ates ta do de 
sa ni da de do ani mal, o com pro van te de seu re gis tro
em es co la de cães-guia vin cu la da à Fe de ra ção Inter -
na ci o nal de Cães-guia, além do com pro van te pes so al
de tre i na men to de usuá rio.

Art. 3º Cons ti tui ato de dis cri mi na ção, a ser ape -
na do com in ter di ção e mul ta, qual quer ten ta ti va vol ta-
da a im pe dir ou di fi cul tar o gozo do di re i to pre vis to no
art. 1º des ta lei.

Art. 4º Se rão ob je to de re gu la men to os re qui si-
tos mí ni mos para iden ti fi ca ção do cão-guia, a for ma
de com pro va ção de tre i na men to do usuá rio, o va lor
da mul ta e o tem po de in ter di ção im pos tos à em pre sa
de trans por te ou ao es ta be le ci men to pú bli co ou pri va-
do res pon sá vel pela dis cri mi na ção.

Art. 5º Aos ades tra do res e ins tru to res re co nhe-
ci dos pela Fe de ra ção Inter na ci o nal de Cães-guia e às 
fa mí li as de aco lhi men to au to ri za das pe las es co las de
tre i na men to se rão ga ran ti dos os di re i tos de usuá rio
pre vis tos nes ta lei.

Pa rá gra fo úni co. Para efe i tos do dis pos to no ca-
put, ades tra dor é a pes soa que en si na co man dos ao
cão, ins tru tor é quem tre i na a du plo cão e usuá rio, e
fa mí lia de aco lhi men to é aque la que abri ga o cão na
fase de so ci a li za ção.

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

Sala da Co mis são, 8 de maio de 2002. – Ro meu
Tuma, Pre si den te – Ge ral do Althoff, Re la tor.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
 SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

....................................................................................
Art. 23. É com pe tên cia co mum da União, dos

Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e dos Mu ni cí pi os:
....................................................................................

II – cu i dar da sa ú de e as sis tên cia pú bli ca, da
pro te ção e ga ran tia das pes so as por ta do ras de de fi-
ciên cia;
....................................................................................

Art. 24. Com pe te à União, aos Esta dos e ao Dis -
tri to Fe de ral le gis lar con cor ren te men te so bre:
....................................................................................

§ 1º  No âm bi to da le gis la ção con cor ren te, a
com pe tên cia da União li mi tar-se-á a es ta be le cer nor -
mas ge ra is.

§ 2º  A com pe tên cia da União para le gis lar so bre
nor mas ge ra is não ex clui a com pe tên cia su ple men tar
dos Esta dos.
....................................................................................

LEI Nº 7.853, DE 24 DE OUTUBRO DE 1989

Re gu la men to

Dis põe so bre o apo io às pes so as
por ta do ras de de fi ciên cia, sua in te gra ção
so ci al, so bre a Co or de na do ria Na ci o nal
para Inte gra ção da Pes soa Por ta do ra de
De fi ciên cia – CORDE, ins ti tui a tu te la ju -
ris di ci o nal de in te res ses co le ti vos ou di -
fu sos des sas pes so as, dis ci pli na a atu a-
ção do Mi nis té rio Pú bli co, de fi ne cri mes,
e dá ou tras pro vi dên ci as.

Art. 17. Se rão in clu í das no cen so de mo grá fi co
de 1990, e nos sub se qüen tes, ques tões con cer nen-
tes à pro ble má ti ca da pes soa por ta do ra de de fi ciên-
cia, ob je ti van do o co nhe ci men to atu a li za do do nú me-
ro de pes so as por ta do ras de de fi ciên cia no País.

OF.Nº 29/02 – Pres./CAS 

Bra sí lia, 14 de maio 2002

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do § 2º, do ar ti go 91 do Re gi men to

Inter no do Se na do , co mu ni co a Vos sa Exce lên cia
que esta Co mis são, em re u nião no dia 8 de maio de
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2002 , apro vou, em de ci são ter mi na ti va, o Pro je to de
Lei do Se na do nº 181, de 2001, que “dis põe so bre o
di re i to do por ta dor de de fi ciên cia vi su al de in gres sar e 
per ma ne cer em am bi en tes de uso co le ti vo acom pa-
nha do de cão-guia”, de mi nha au to ria.

Aten ci o sa men te, – Se na dor Ro meu Tuma, Pre -
si den te.

PARECER Nº 413, DE 2002

Da Co mis são de Fis ca li za ção e Con -
tro le, so bre o Avi so nº 204, de 2001 (nº

6.336/2002, na ori gem), do Tri bu nal de
Con tas da União, en ca mi nhan do có pia da 
De ci são nº 320, de 2001, bem como dos
res pec ti vos Re la tó rio e Voto que a fun da-
men tam, so bre au di to ria re a li za da na Su -
pe rin ten dên cia de De sen vol vi men to da
Ama zô nia – SUDAM e Su pe rin ten dên cia
de De sen vol vi men to do Nor des te – Su de-
ne (ex tin tas), com o ob je ti vo de afe rir os
re sul ta dos al can ça dos pe los sis te mas de 
in cen ti vos fis ca is, Fun do de Inves ti men to
do Nor des te – FINOR e Fun do de Inves ti-
men to da Ama zô nia – Fi nam (TC
011.707/2000-8).

Re la tor: Se na dor Anto nio Car los Jú ni or

I – Re la tó rio

I.1 – His tó ri co

Vem a esta Co mis são de Fis ca li za ção e Con-
tro le a De ci são nº 320, de 2001, da 2ª Câ ma ra do
Tri bu nal de Con tas da União, en ca mi nha da por meio 
do Avi so nº 204, de 2001 (nº 6.336-SGS-TCU, na
ori gem), re fe ren te às au di to ri as de de sem pe nho re-
a li za das na Agên cia de De sen vol vi men to da Ama zô-
nia (ADA) – an ti ga Su pe rin ten dên cia de De sen vol vi-
men to da Ama zô nia (SUDAM) – e na Agên cia de
De sen vol vi men to do Nor des te (ADENE) – an ti ga
Su pe rin ten dên cia de De sen vol vi men to do Nor des te
(SUDENE).

As au di to ri as ti ve ram por ob je ti vo “afe rir os re -
sul ta dos al can ça dos pe los sis te mas de in cen ti vos fis -
ca is, Fun do de Inves ti men to da Ama zô nia (FINAM) e
Fun do de De sen vol vi men to do Nor des te (FINOR)”.

A De ci são sob apre ci a ção foi en ca mi nha da pelo 
TCU ao Se na do Fe de ral para co nhe ci men to, se guin-
do o pro ce di men to que vem sen do ul ti ma men te ado -
ta do por aque la Insti tu i ção de en vi ar có pia de to dos
os seus jul ga men tos a esta Casa.

Con for me cons ta do re la tó rio, às fls. 5 e 6 (Re su-
mo Exe cu ti vo), as au di to ri as de tec ta ram as se guin tes
im pro pri e da des:

a) au sên cia de acom pa nha men to, tan to pela
Su de ne (ADENE), quan to pela Su dam (ADA) dos pro -
je tos in cen ti va dos, após a con ces são do Cer ti fi ca do
de Empre en di men to Implan ta do (CEI);

b) exis tên cia de pen dên ci as ad mi nis tra ti vas, no
âm bi to da Se cre ta ria da Re ce i ta Fe de ral, com re la ção
a op ções aos fun dos, re a li za das por pes so as ju rí di-
cas; com mais de dez anos;

c) gran de con cen tra ção, em pou cos Esta dos e
Mu ni cí pi os, de pro je tos in cen ti va dos por uma e ou tra
au tar quia;

d) tem po ex ces si vo de per ma nên cia dos pro je-
tos in cen ti va dos pe los fun dos, den tro do sis te ma, até
a ob ten ção do CEI – mé dia su pe ri or a dez anos;

e) in tem pes ti vi da de, por par te das au tar qui as,
na li be ra ção dos re cur sos para os pro je tos in cen ti va-
dos;

f) de pen dên cia dos fun ci o ná ri os da Su dam
(ADA), en car re ga dos das fis ca li za ções e au di to ri as,
em re la ção aos de ten to res dos pro je tos in cen ti va dos,
quan do da re a li za ção dos tra ba lhos de ava li a ção;

Ade ma is das im pro pri e da des aci ma ar ro la das,
as au di to ri as cons ta ta ram, com re la ção aos pro je tos
in cen ti va dos e aos re sul ta dos de les de cor ren tes:

a) pe que na sig ni fi ca ção per cen tu al dos re cur-
sos li be ra dos ao lon go dos úl ti mos 25 anos, re la ti va-
men te ao to tal da For ma ção Bru ta de Ca pi tal Fixo na
Re gião;

b) cres ci men to das duas Re giões em ín di ces
su pe ri o res à mé dia na ci o nal, du ran te a vi gên cia dos
fun dos de in cen ti vos re gi o na is;

c) ade qua da in te gra ção re gi o nal dos pro je tos in -
cen ti va dos, no sen ti do de que uti li zam in su mos das
pró pri as Re giões e a elas di re ci o nam sua pro du ção;

d) ele va do ín di ce de in su ces so de pro je tos in-
cen ti va dos;

e) ba i xo ín di ce de par ti ci pa ção das em pre sas
de ten to ras dos pro je tos in cen ti va dos no es for ço ex-
por ta dor;

f) ba i xo co e fi ci en te de in du ção eco nô mi ca da
Re gião, como re sul ta do dos fi nan ci a men tos em pre-
en di dos pelo FINAM; e

g) ele va do po ten ci al de im pac to am bi en tal dos
pro je tos fi nan ci a dos pelo FINAM e pelo FINOR.

A De ci são sob aná li se foi re ce bi da no Se na do,
em 23 de no vem bro de 2001, e en ca mi nha do a esta
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Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro le – CFC – em
26-11-2001.

1.2 – Aná li se da Ma té ria

Embo ra não se faça re fe rên cia ex plí ci ta, tan to
no Re la tó rio de Au di to ria, como na De ci são da 2ª
Câ ma ra do TCU, re la ti va a da nos ao Erá rio, é pos sí-
vel in fe rir-se ha ver mo ti vos para pre o cu pa ção quan -
to ao bom e re gu lar em pre go dos re cur sos pú bli cos,
ou mes mo quan to à efi ciên cia de sua apli ca ção.

Com efe i to, pelo me nos em três as ser ti vas dos
au di to res, ex tra í das dos au tos – fls. 5 e 6 – em ba sam
a nos sa pre o cu pa ção; i) ”o ín di ce de in su ces so dos
pro je tos in cen ti va dos é alto“; ii) ”o pra zo mé dio para
im plan ta ção dos pro je tos está aci ma de dez anos“; iii)
”há crí ti cas (...) com re la ção à in tem pes ti vi da de, por
par te das au tar qui as, na li be ra ção dos re cur sos para
os pro je tos in cen ti va dos“.

Qu an to ao pri me i ro item, deve-se pro cla mar que 
os can ce la men tos dos em pre en di men tos por des-
cum pri men to das nor mas le ga is que re gem tais apli -
ca ções, im pli ca ria o re em bol so, pe las ins ti tu i ções be -
ne fi ciá ri as, dos re cur sos a eles apor ta dos, con for me
es ti pu la o art. 12, in ci sos I e II, da Lei nº 8.167, de 16
de ja ne i ro de 1991, ip sis ver bis:

“Art. 12. A apli ca ção dos re cur sos dos
fun dos será re a li za da em es tri ta con so nân-
cia com os ob je ti vos dos pro je tos e em con -
for mi da de com to das as cláu su las con di ci o-
nan tes quan do da sua apro va ção pelo Con -
se lho De li be ra ti vo das Su pe rin ten dên ci as de 
De sen vol vi men to Re gi o nal.”

”§ 1º O des cum pri men to do dis pos to
no ca put des te ar ti go, que ca rac te ri za des-
vio de apli ca ção de re cur sos, re sul ta rá;

I – no can ce la men to, pelo Con se lho
De li be ra ti vo da res pec ti va Su pe rin ten dên-
cia, dos in cen ti vos apro va dos;

II – no re co lhi men to, pela em pre sa be -
ne fi ciá ria, ao Ban co Ope ra dor, das quan ti as
re ce bi das, atu a li za das mo ne ta ri a men te pelo 
mes mo ín di ce ado ta do para os tri bu tos fe-
de ra is, a par tir da data de seu re ce bi men to,
acres ci das de mul ta de dez por cen to e de
ju ros de mora de um por cen to ao mês, de -
du zi das, no caso de apli ca ção de re cur sos
sob a for ma de de bên tu res, as par ce las já
amor ti za das.”

O Re la tó rio de Au di to ria dá-nos con ta de que o
in ci so I do § 1º aci ma trans cri tos foi ob ser va do. Entre -

tan to, não há no tí cia do cum pri men to do dis pos to no
in ci so II, ou seja, que os fun dos te nham sido re em bol-
sa dos das quan ti as li be ra das.

Re la ti va men te ao se gun do item – ”o pra zo mé -
dio para im plan ta ção dos pro je tos está aci ma de dez
anos“ -, como bem afir mam os au di to res, ”nes se pra -
zo se to res eco nô mi cos po dem de sa pa re cer ou to ma-
rem-se ob so le tos“, tor nan do in cer tos a amor ti za ção e 
o re tor no dos in ves ti men tos.

Por fim, o ter ce i ro item – ”in tem pes ti vi da de na li -
be ra ção dos re cur sos para os pro je tos in cen ti va dos“
– é ca u sa de com pro me ti men to da vi a bi li da de fi nan-
ce i ra de pro je tos, haja vis ta que, qual quer atra so no
cro no gra ma de li be ra ção dos re cur sos, pos ter ga a
con clu são dos em pre en di men tos e, como con se-
qüên cia, seu tem po de ma tu ra ção, com as con se-
qüên ci as daí de cor ren tes.

Em ra zão des ses e de ou tros as pec tos le van ta-
dos, a 2ª Câ ma ra do TCU hou ve por bem pro ce der às
re co men da ções ao Mi nis té rio da Inte gra ção Na ci o-
nal, à ADA, à Ade ne, à Se cre ta ria da Re ce i ta Fe de ral,
ao Iba ma e à Se cre ta ria Fe de ral de Con tro le Inter no,
con for me cons ta da De ci são às fls. 2. Den tre as re co-
men da ções, vale en fa ti zar aque la di ri gi da à Se cre ta-
ria Fe de ral de Con tro le Inter no, no sen ti do de que in -
clua ”na pres ta ção de con tas anu a is dos fun dos de in -
ves ti men tos re gi o na is a re la ção dos pro je tos in cen ti-
va dos e can ce la dos, bem como as pro vi dên ci as ado -
ta das pe las su pe rin ten dên ci as para re cu pe ra ção dos
va lo res apli ca dos“.

Acer ca des sa re co men da ção, en ten de mos que
o me lhor pro ce di men to se ria o TCU pro ce der a le van-
ta men to de to dos os pro je tos in cen ti va dos e can ce la-
dos, to ta li zan do os re cur sos li be ra dos, os re em bol sos
– con for me es ti pu la in ci so II do § 1º do art. 12 da Lei
nº 8.167, de 1991 – bem como as pro vi dên ci as ado ta-
das pe los ges to res dos fun dos, no sen ti do da re cu pe-
ra ção dos re cur sos não de vol vi dos.

II – Voto do Re la tor

Di an te do ex pos to, o nos so voto é no sen ti do de
que, pre li mi nar men te, esta Co mis são so li ci te ao TCU:

i) a re a li za ção de le van ta men to, no pra zo de no -
ven ta dias, dos pro je tos fi nan ci a dos pe los fun dos Fi -
nam e Fi nor que não ob ti ve ram su ces so, to ta li zan do o 
mon tan te dos re cur sos apor ta dos a es ses pro je tos, o
mon tan te dos re em bol sos, bem as sim as pro vi dên ci-
as ado ta das pe los ges to res des ses fun dos para ga -
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ran tir o res sar ci men to ao Erá rio, nas hi pó te ses em
que não hou ve re em bol so;

ii) in for ma ções quan to à efe ti va im ple men ta ção
das re co men da ções lis ta das na De ci são em ca u sa
(fls. 2), no sen ti do de pre ve nir even tu al ocor rên cia de
da nos ao Erá rio.

Sala da Co mis são, 17 de abril de 2002. – Amir
Lan do, Pre si den te – Anto nio Car los Jú ni or, Re la tor
– Ro me ro Jucá – Fer nan do Ri be i ro – Ney Su as su-
na – Jo nas Pi nhe i ro – Chi co Sar to ri – Ge ral do
Althoff – Luiz Otá vio.

LEGISLAÇAO CITADA, ANEXADA PELA
SECRETARIA GERAL DA MESA

LEI Nº 8.167, DE 16 DE JANEIRO DE 1991

Alte ra a le gis la ção do im pos to so-
bre a ren da re la ti va a in cen ti vos fis ca is,
es ta be le ce no vas con di ções ope ra ci o na-
is dos Fun dos de Inves ti men tos Re gi o na-
is e dá ou tras pro vi dên ci as.

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

Art. 12. A apli ca ção dos re cur sos dos fun dos
será re a li za da em es tri ta con so nân cia com os ob je ti-
vos do pro je to e em con for mi da de com to das as cláu -
su las con di ci o nan tes quan do da sua apro va ção pelo
Con se lho De li be ra ti vo das Su pe rin ten dên ci as de De -
sen vol vi men to Re gi o nal.

1º  O des cum pri men to do dis pos to no ca put
des te ar ti go re sul ta rá:

I – no can ce la men to, pelo Con se lho De li be ra ti vo
da res pec ti va Su pe rin tend&tcia, dos in cen ti vos apro -
va dos;

II – no re co lhi men to, pela em pre sa be ne fi ciá ria,
ao ban co ope ra dor, das quan ti as re ce bi das, cor ri gi-
das mo ne ta ri a men te, se gun do a va ri a ção do BTNF, a
par tir da data de seu re ce bi men to, acres ci das de mul -
ta de vin te por cen to e de ju ros de um por cen to ao
mês, de du zi das, no caso de apli ca ção de re cur sos
sob a for ma de de bên tu res, as par ce las já amor ti za-
das.
............... .....................................................................

PARECER Nº 414, DE 2002

Da Co mis são de Assun tos So ci a is,
so bre as Emen das nºs 1 a 4, de Ple ná rio
ao Subs ti tu ti vo ao Pro je to de Lei do Se-
na do nº 449, de 1999, que ”Alte ra o art. 43 
da Lei nº 8.080, de 19 de se tem bro de

1990 (Lei Orgâ ni ca da Sa ú de), pos si bi li-
tan do aos hos pi ta is uni ver si tá ri os cap tar
re cur sos pro ve ni en tes de in ter na ções
hos pi ta la res“.

Re la tor: Se na dor Ge ral do Althoff

I – Re la tó rio

O Pro je to de Lei do Se na do nº 449, de 1999, de
au to ria do Se na dor Lú cio Alcân ta ra, al te ra o art. 43 da 
Lei Orgâ ni ca da Sa ú de (Lei nº 8.080, de 19 de se tem-
bro de 1990), para per mi tir que os hos pi ta is uni ver si-
tá ri os e de en si no pos sam pas sar a des ti nar até 25%
de seus le i tos ope ra ci o na is ao aten di men to pres ta do,
me di an te re mu ne ra ção, a pa ci en tes co ber tos por pla -
nos de sa ú de, des de que esse aten di men to seja fe i to
em con di ções si mi la res às da as sis tên cia pres ta da
aos de ma is pa ci en tes do Sis te ma Úni co de Sa ú de
(SUS), ad mi tin do-se que haja di fe ren ci a ção ape nas
quan to ao pa drão de ho te la ria.

A pro po si ção dis põe ain da que os re cur sos ob ti-
dos da for ma aci ma pre vis ta se jam des ti na dos in te-
gral men te à ma nu ten ção do hos pi tal e à me lho ria das
con di ções de aten di men to e atri bui aos con se lhos es -
ta du a is de sa ú de a res pon sa bi li da de de de li be rar so -
bre o re fe ri do per cen tu al, em cada caso.

A lei ori gi na da en tra rá em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.

A ma té ria foi ob je to de am plo de ba te des de sua
apre sen ta ção, tan to no âm bi to des ta Co mis são de
Assun tos So ci a is quan to em Ple ná rio.

Fo ram so li ci ta das in for ma ções aos Mi nis tros da
Sa ú de e da Edu ca ção so bre os hos pi ta is uni ver si tá ri-
os e de en si no, ten do sido re a li za da tam bém uma au -
diên cia pú bli ca, da qual par ti ci pa ram o Se cre tá rio de
Assis tên cia à Sa ú de, do Mi nis té rio da Sa ú de, o Di re-
tor do De par ta men to de De sen vol vi men to do Ensi no
Su pe ri or, do Mi nis té rio da Edu ca ção, e o Dr. Adib Ja -
te ne, ex-Mi nis tro da Sa ú de.

No mes mo pe río do, o Con se lho Na ci o nal de Sa -
ú de re a li zou duas ofi ci nas de tra ba lho para tra tar da
in te gra ção dos hos pi ta is uni ver si tá ri os e de en si no ao
Sis te ma Úni co de Sa ú de, cu jas con clu sões e re co-
men da ções in clu í ram pro pos tas para a so lu ção des -
se pro ble ma, in clu si ve al gu mas re la ci o na das à ma té-
ria do pro je to em aná li se.

Em vis ta des ses des do bra men tos, o au tor da
pro pos ta, Se na dor Lú cio Alcân ta ra, apre sen tou subs ti-
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tu ti vo (Emen da nº 1-CAS) que apro ve i ta al gu mas das
su ges tões e re co men da ções das ci ta das ofi ci nas.

O subs ti tu ti vo foi apro va do nes ta Co mis são,
com re la tó rio de nos sa au to ria (Pa re cer nº 227, de
2000-CAS, de 29 de no vem bro de 2000) que re ce beu
três vo tos con trá ri os e ori gi nou uma abs ten ção, dis so
re sul tan do que a ma té ria foi sub me ti da a tur no su ple-
men tar, se gun do dis põem os arts. nos 282 e 283 do
Re gi men to Inter no.

No tur no su ple men tar fo ram apre sen ta das oito
emen das pe los Se na do res Tião Vi a na (Sub-emen das
nº 1, 2 e 4 e Emen da nº 3-CAS) e Se bas tião Ro cha
(Emen das nº 5, 7 e 8 e Sub-emen da nº 6-CAS), a ma i-
o ria das qua is re fe ren te ao art. 1º  do pro je to – que de -
fi ne o per cen tu al má xi mo de le i tos a se rem des ti na-
dos a cli en tes de pla nos de sa ú de.

Essas emen das al te ra vam o per cen tu al ci ta do
(Sub-emen das nºs 1 e 6); in clu íam a ”re cu pe ra ção“
do hos pi tal en tre os des ti nos dos re cur sos da nova
fon te (Su be men da nº 2); acres cen ta vam pa rá gra fos
para atri bu ir ao Mi nis té rio Pú bli co a fis ca li za ção do
cum pri men to da Lei (Emen da nº 3) e ve dar a re du-
ção do nú me ro de le i tos ope ra ci o na is e de ca pa ci-
da de ope ra ci o nal des ti na dos ao aten di men to dos
pa ci en tes não-pa gan tes (Su b e men da nº 4); subs ti-
tu íam, no novo § 1º do art. 43, a ex pres são ”ca pa ci-
da de as sis ten ci al“ por ”e de ma is pro ce di men tos
hos pi ta la res“ (Emen da nº 5); ins ti tu íam a ga ran tia
de aten di men to pri o ri ta ri a men te aos não-pa gan tes
e aos ca sos de ur gên cia e emer gên cia (Emen da no
7); e pro pu nham su pri mir do tex to do dis po si ti vo a
ex pres são ”ad mi tin do-se di fe ren ci a ções ape nas no
pa drão de ho te la ria“ (Emen da nº 8).

No tur no su ple men tar foi apro va do nos so pa re-
cer (Pa re cer nº 228, de 2001, de 4 de abril de 2001)
se gun do o qual se aca ta vam in te gral men te, na for ma
de su be men das, as de nºs 4 e 6 e, par ci al men te, as
de nºs 1 e 2, re je i tan do-se as emen das de nºs 3, 5, 7
e 8.

O subs ti tu ti vo apro va do – de no mi na do Emen -
da nº 2-CAS – foi en ca mi nha do à apre ci a ção do Ple -
ná rio, em aten di men to ao Re cur so nº 3, de 2001, de -
fe ri do em 27 de abril des te ano, se gun do dis põem os
§§ 3º e 4º do art. 91 Re gi men to Inter no do Se na do
Fe de ral.

Em Ple ná rio, a ma té ria não re ce beu emen das
no pra zo re gi men tal. No en tan to foi ob je to de três re -
que ri men tos para adi a men to da dis cus são (Re que ri-
men tos nºs 358, de 21 de ju nho de 2001; 388, de 27

de ju nho de 2001, e 403, de 2 de agos to de 2001) e de 
dois re que ri men tos de des ta que para vo ta ção em se -
pa ra do, das Emen das nos 5, 7 e 8 (Re que ri men tos nºs
426 e 427, de 8 de agos to de 2001). To dos os re que ri-
men tos fo ram apro va dos, mas o re sul ta do fi nal foi à
re je i ção das duas emen das des ta ca das.

Du ran te a dis cus são em Ple ná rio, em tur no su -
ple men tar, o pro je to re ce beu qua tro emen das – ob je-
tos de apre ci a ção, ago ra, por esta Co mis são de
Assun tos So ci a is.

II – Aná li se das Emen das

A Emen da de Ple ná rio nº 1, de au to ria do Se na-
dor Pe dro Ubi ra ja ra, pro mo ve al te ra ções de cu nho
for mal (pon tu a ção, con cor dân cia) e de mé ri to nos tex -
tos dos §§ 1º e 4º adi ci o na dos ao art. 43 da Lei Orgâ -
ni ca da Sa ú de.

A al te ra ção do mé ri to con sis te na in clu são da
per mis são de que os hos pi ta is uni ver si tá ri os e de en -
si no pos sam des ti nar le i tos e ca pa ci da de ope ra ci o nal
– den tro do per cen tu al pac tu a do no âm bi to do SUS,
em cada caso – tam bém para pa ci en tes que pa ga rem
di re ta men te pelo aten di men to.

Seu pro po si tor ar gu men ta que res trin gir essa
des ti na ção ape nas a pa ci en tes usuá ri os de pla nos de 
sa ú de re pre sen ta um ”in cen ti vo ab sur do“ às ope ra do-
ras, des ses pro du tos, além de afir mar que fal ta ao
pro je to ”le gi ti mi da de para dis cri mi nar en tre os re cur-
sos de um pa ci en te in ter me di a dos por uma ope ra do-
ra de pla nos de sa ú de e os re cur sos de um pa ci en te
sem essa in ter me di a ção“.

A per ma nên cia des sa di fe ren ci a ção no tex to da
lei que vier a ser apro va da, se gun do o pro po si tor da
emen da, ”abri rá ca mi nho para um novo ques ti o na-
men to do Mi nis té rio Pú bli co

Os ar gu men tos aqui ex pos tos são me ri tó ri os,
pos to ve dar a con ces são de um pri vi lé gio ape nas a
uma par ce la da po pu la ção que pos sui pla nos de sa -
ú de e, por con se qüên cia, que este be ne fí cio gere
fa vo re ci men to às ope ra do ras des ses pla nos de sa -
ú de.

As ou tras três emen das fo ram pro pos tas pela
Se na do ra He lo í sa He le na.

A Emen da de Ple ná rio nº 2 atin ge os no vos §§
1º e 2º.

No pri me i ro caso, ela su pri me par te do tex to
para im pe dir di fe ren ci a ções quan to ao pa drão de ho -
te la ria no aten di men to dos dois ti pos de pa ci en tes
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(SUS e pla nos de sa ú de). Essa ques tão já foi apre ci a-
da por esta Co mis são e pelo Ple ná rio – ob je to que foi
da Emen da nº 8-CAS e do Re que ri men to nº 427, de
2001, de des ta que para vo ta ção em se pa ra do -, ten -
do a pro pos ta sido re je i ta da nas duas oca siões.

No se gun do caso, a emen da é mo di fi ca ti va e
subs ti tui o tex to do § 2º – que dis põe que os re cur sos
ob ti dos com a co bran ça de pa ci en tes usuá ri os de pla -
nos de sa ú de de ve rão ser in te gral men te uti li za dos
para a ma nu ten ção e re cu pe ra ção do hos pi tal – por
ou tro que pro í be ”a re ti ra da de al gum pro ce di men to
di ag nós ti co e te ra pêu ti co, em qual quer grau de com -
ple xi da de, aos usuá ri os do Sis te ma Úni co de Sa ú de“.
Sua au to ra a jus ti fi ca como ne ces sá ria para que ”fi -
que me lhor ga ran ti da a eqüi da de que pre co ni za o
Pro je to em pa u ta“.

A Emen da de Ple ná rio nº 3 mo di fi ca a re da ção
do § lº, para ga ran tir o aten di men to pri o ri tá rio aos pa -
ci en tes não-pa gan tes e aos ca sos de ur gên cia e –
mais uma vez – im pe dir di fe ren ci a ções nos pa drões
de ho te la ria.

O pri me i ro as sun to tam bém já foi ob je to de de -
li be ra ção pela CAS e pelo Ple ná rio, na qua li da de de 
Emen da nº 7-CAS, apre sen ta da em tur no su ple-
men tar, e des ta que para vo ta ção em se pa ra do, em
Ple ná rio, em aten ção à Re que ri men to nº 426, de
2001, de au to ria da pró pria Se na do ra He lo í sa He le-
na, ten do sido a emen da re je i ta da nas duas opor tu-
ni da des.

A Emen da de Ple ná rio nº 4 tra ta, no va men te,
do im pe di men to de di fe ren ci a ção quan to ao pa drão
de ho te la ria no aten di men to aos dois ti pos de pa ci-
en tes.

Vi san do o aper fe i ço a men to da ma té ria e para
me lhor al can ce e ob je ti vi da de do Pro je to de Lei em
tela, nos ter mos do art. 133, § 6º, do Re gi men to Inter -
no do Se na do Fe de ral e em con so nân cia com os ob -
je ti vos ins cul pi dos na Cons ti tu i ção Fe de ral, art. 194,
esta re la to ria en ten de im pres cin dí vel a ve da ção à cri -
a ção de ”du pla fila de agen da men tos para aten di-
men to ele ti vo“, em acrés ci mo ao já des cri to no § 10
do art. 43, do Subs ti tu ti vo à pro po si ção apro va da na
Co mis são de Assun tos So ci a is..

Tra ta-se de ele men to nor ma ti vo co e ren te com a
in ten ção do le gis la dor, que não pode pas sar des pre-
za da para que a fi na li da de da lei de me lho rar o aten di-
men to nos hos pi ta is uni ver si tá ri os não seja um en tra-
ve ao aten di men to à sa ú de da po pu la ção e esta seja

dis tri bu í da a to dos, de for ma eqüi ta ti va e com qua li da-
de.

III – Voto

O voto é pela apro va ção da Emen da de Ple ná rio
de nº 1, que al te ra a re da ção dos pa rá gra fo 1º e 4º do
art. 43, e a re je i ção das Emen das de nº 2 a 4.

No mes mo sen ti do, nos ter mos do art. 133, § 6º,
do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, pelo acrés -
ci mo do aper fe i ço a men to su ge ri do ao

Subs ti tu ti vo do PLS nº 449/99, dan do nova re -
da ção ao ar ti go 43, § 1º, da Lei

8.080, de 19 de se tem bro de 1990, para ve dar a
du pla fila de agen da men to que pas sa a vi go rar como
a se guin te re da ção:

Su be men da CAS à Emen da nº 1 – Plen

”Art. 43. .................................................
§ 1º Os hos pi ta is uni ver si tá ri os e de

en si no po de rão des ti nar até vin te e cin co
por cen to de seus le i tos ope ra ci o na is e de
sua ca pa ci da de as sis ten ci al a pa ci en tes pa -
gan tes ou que se en con trem co ber tos por
pla nos ou se gu ros de sa ú de para as sis tên-
cia, me di an te res sar ci men to, em con di ções
si mi la res às da as sis tên cia pres ta da aos de -
ma is pa ci en tes do Sis te ma Úni co de Sa ú de,
ad mi tin do-se di fe ren ci a ções ape nas no pa-
drão de ho te la ria, fi can do ve da da a du pla
fila de agen da men tos para aten di men to ele -
ti vo.”

De acor do com a Emen da de Ple ná rio nº I, o §
4º, do art. 43 pas sa rá a vi go rar com a se guin te re da-
ção:

“§ 4º Em cada uni da de fe de ra da, o
per cen tu al de le i tos ope ra ci o na is e da ca pa-
ci da de as sis ten ci al a ser des ti na da a pa ci-
en tes pa gan tes ou que se en con trem co ber-
tos por pla nos ou se gu ros de sa ú de, de que
tra ta o § 1º, será pac tu a do, anu al men te, em
re fe rên cia a cada hos pi tal uni ver si tá rio e de
en si no, en tre os ór gãos di ri gen tes es ta du al
e mu ni ci pal do Sis te ma Úni co de Sa ú de e a
di re ção do hos pi tal, ou vi dos o con se lho es -
ta du al de sa ú de e o con se lho de sa ú de do
mu ni cí pio em que se lo ca li za.

Sala da Co mis são,   – Ro meu Tuma, Pre si-
den te – Ge ral do Althoff, Re la tor.
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PARECER Nº 415, 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 154,
de 2002 (nº 1.412/2001, na Câ ma ra dos
De pu ta dos), que apro va o ato que ou-
tor ga con ces são à R.B. – Rá dio e Te le vi-
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 Li nha res, Esta do do Espí ri to
San to.

Re la tor: Se na dor Ri car do San tos

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 154, de 2002 (nº 1.412, de
2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato
que ou tor ga con ces são à R.B. – Rá dio e Te le vi 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 Li nha res, Esta do do
Espí ri to San to.

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 art. 223, § 3º, am bos da
Cons ti tu i ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co -
mu ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu-
men to que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre -
sen te so li ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de
com a le gis la ção apli cá vel, o que le vou ao seu de -
fe ri men to.

É a se guin te a com po si ção aci o ná ria do em pre-
en di men to R.B. – Rá dio e Te le vi são Ltda., (cf. fl. 6):

Nome do Só cio Co tis ta Co tas de Par ti ci pa ção

Vi ní ci us Bor ges da Sil va       70
João Car los Bal di      30

To tal de Co tas    100

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

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta-
ção que acom pa nha o PDS nº 154, de 2002, 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 R.B. – Rá dio e
Te le vi 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 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.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO 
BRASIL

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

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

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

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

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

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

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

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

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

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

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

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

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

PARECER Nº 416, 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

189, de 2002 (nº 1.659/2002, na Câ ma ra
dos De pu ta dos), que apro va o ato que
au to ri za a Asso ci a ção de Rá dio Co mu-
ni tá ria de Vi tó ria do Jari a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria
na ci da de de Vi tó ria do Jari, Esta do do 
Ama pá.

Re la tor: Se na dor Gil vam Bor ges

I – Re la tó rio

Me di an te a Men sa gem nº 1.440, de 2000, o
Se nhor 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 § 3º do art. 223 da Lei Ma i or, o
ato a que se re fe re a Por ta ria n 592, de 11 de ou tu-
bro de 2001, que au to ri za a Asso ci a ção de Rá dio
Co mu ni tá ria de Vi tó ria do Jari a exe cu tar, pelo pra zo
de 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 Vi tó ria do
Jari, Esta do do Ama pá.

A ma té ria foi ana li sa da, ini ci al men te, 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 apro vou
una ni me men te o pa re cer do Re la tor, De pu ta do Luiz
Mo re i ra, nos ter mos do ane xo pro je to de de cre to le -
gis la ti vo.

Na for ma do art. 32, III, alí nea a do Re gi men to
Inter no, da Câ ma ra dos De pu ta dos, o Pro je to foi en -
ca mi nha do à apre ci a ção da Co mis são de Cons ti tu i-
ção e Jus ti ça e de Re da ção, para o exa me dos as pec-
tos cons ti tu ci o nal, le gal, ju rí di co, re gi men tal e de téc -
ni ca le gis la ti va das pro po si ções su je i tas à apre ci a ção
da Câ ma ra ou de suas co mis sões.

A co len da Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e
de Re da ção, por una ni mi da de, ma ni fes tou-se pela
cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de e boa téc ni ca le gis la-
ti va do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo n0 1.659, de
2002.

Este pro ces so ini ci ou-se nes ta Casa Le gi fe ran te
com o Ofí cio PS-GSE/630/02, de 17-5-02, do Pri me i-
ro Se cre tá rio da Câ ma ra dos De pu ta dos, e com au tó-
gra fos do PDC nº 1.659/02, en vi a do ao exa me do Se -
na do Fe de ral.

A di re ção da Asso ci a ção de Rá dio Co mu ni tá-
ria de Vi tó ria do Jari está de vi da men te in di vi du a li-
za da.

É o re la tó rio.
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II – Voto do Re la tor

O art. 21, XII, a“, da Cons ti tu i ção Fe-
de ral, dis põe:

“Art. 21. Com pe te à União:
XII – ex plo rar, di re ta men te ou me di an-

te au to ri za ção, con ces são ou per mis são:
a) os ser vi ços de ra di o di fu são so no ra

e de sons e ima gens;“
Nes ta li nha de ra ci o cí nio, diz o art. 48,

XII:
“Art. 48. 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 ra de rá -
dio e te le vi são;

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

Fi nal men te, re zam os §§ 1º 3º e 5º do art. 223
da mes ma Car ta Po lí ti ca:

”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 e da de dos sis te-
mas pri va do, pu 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.

..............................................................
§ 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.

..............................................................
§ 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.“

Como se vê, a pro po si ção em tela está em con -
for mi da de com as dis po si ções cons ti tu ci o na is trans-
cri tas, não ha ven do ain da óbi ce que vul ne re a sua ju -
ri di ci da de e le ga li da de, es tan do tam bém aten di da a
boa téc ni ca le gis la ti va, ob ser va das, ou tros sim, as
nor mas da Lei Com ple men tar nº 95, de 1998.

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 189, de 2002, ori gi-
ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 21 de maio de 2002. – Se na-
dor Gil vam Bor ges Re la tor.
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O SR. PRESIDENTE (Ma gui to Vi le la) – O Expe -
di en te lido vai à pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Ma gui to Vi le la) – A Pre si-
dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que os Pro je tos de De -
cre to Le gis la ti vo nºs 190 e 191, de 2002, li dos an te ri-
or men te, tra mi ta rão com pra zo de ter mi na do de qua -
ren ta e cin co dias, nos ter mos do art. 223, § 1º, da
Cons ti tu i ção Fe de ral, e, de acor do com o art. 122, II,
“b”, do Re gi men to Inter no, po de rão re ce ber emen-
das, pelo pra zo de cin co dias úte is, pe ran te a Co mis-
são de Edu ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Ma gui to Vi le la) – 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 Luiz Otá vio.

São li dos os se guin tes

OF./CAE/14/02

Bra sí lia, 7 de maio de 2002

Se nhor Pre si den te,

Nos ter mos do § 2º do Art. 91 do Re gi men to
Inter no, co mu ni co a V. Exª que esta Co mis são re je i-
tou o Pro je to de Lei do Se na do nº 34, DE 2000 que
”al te ra a Lei nº 8.987, de 13 de fe ve re i ro de 1995,
que ”Dis põe so bre o re gi me de con ces são e pres ta-
ção de ser vi ços pú bli cos pre vis to no art. 175 da
Cons ti tu i ção Fe de ral, e dá ou tras pro vi dên ci as“, de-
ter mi nan do que to das as con ces sões de ser vi ços
pú bli cos se jam pre ce di das de re la tó rio de im pac to
eco nô mi co – so ci al”, em re u nião re a li za da na pre-
sen te data.

Aten ci o sa men te, – Se na dor Lú cio Alcân ta ra,
Pre si den te da Co mis são de as sun tos Eco nô mi cos.

Ofí cio nº 41/02 – Pre si dên cia/CCJ

Bra sí lia, 8 de maio de 2002

Se nhor Pre si den te,
Em cum pri men to ao dis pos to no art. 91, § 2º,

com bi na do com o art. 284, do Re gi men to Inter no des -
ta Casa, co mu ni co a Vos sa Exce lên cia que, em Re u-
nião Ordi ná ria re a li za da nes ta data, esta Co mis são,
em tur no su ple men tar, ado ta de fi ni ti va men te o Subs -
ti tu ti vo ao Pro je to de Lei do Se na do nº 650, de 1999,
de au to ria do Se na dor José Sar ney, que ”Insti tui
ações afir ma ti vas em prol da po pu la ção bra si le i ra
afro-des cen den te ”.

Apro ve i to a opor tu ni da de para re no var pro tes-
tos de es ti ma e con si de ra ção.

Cor di al men te, – Se na dor Ber nar do Ca bral,
Pre si den te da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e
Ci da da nia.

Ofí cio nº 46/02– Pre si dên cia/CCJ

Bra sí lia, 8 de maio de 2002

Se nhor Pre si den te,

Em cum pri men to ao dis pos to no ar ti go 91, §
2º, do Re gi men to Inter no des ta Casa, co mu ni co a
Vos sa Exce lên cia que, em Re u nião Ordi ná ria re a li-
za da nes ta data, esta Co mis são de li be rou pela
apro va ção do Pro je to de Lei do Se na do nº 471, de
1999, de au to ria do Se na dor Álva ro Dias, que ”Alte -
ra a Lei nº 8.934, de 18 de no vem bro de 1994, que
“Dis põe so bre o Re gis tro Pú bli co de Empre sas Mer -
can tis e Ati vi da des Afins e dá ou tras pro vi dên ci as”,
e a Lei nº 6.015, de 31 de de zem bro de 1973, que
“Dis põe so bre os Re gis tros Pú bli cos e dá ou tras
pro vi dên ci as”, pas san do a exi gir fir ma re co nhe ci da
nos atos le va dos a ar qui va men to e pro va de iden ti-
da de dos só ci os das em pre sas mer can tis e ci vis“.

Apro ve i to a opor tu ni da de para re no var pro tes-
tos de es ti ma e con si de ra ção.

Cor di al men te, – Se na dor Ber nar do Ca bral,
Pre si den te da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e
Ci da da nia.

OF.Nº 29/02-PRES./CAS

Bra sí lia, 14 de maio 2002

Se nhor Pre si den te,

Nos ter mos do § 2º, do ar ti go 91 do Re gi men to
Inter no do Se na do , co mu ni co a Vos sa Exce lên cia
que esta Co mis são, em re u nião no dia 8 de maio de 
2002, apro vou, em de ci são ter mi na ti va, o Pro je to de 
Lei do Se na do nº 181, de 2001, que ”dis põe so bre o 
di re i to do por ta dor de de fi ciên cia vi su al de in gres sar
e per ma ne cer em am bi en tes de uso co le ti vo acom-
pa nha do de cão-guia“, de mi nha au to ria.

Aten ci o sa men te, – Se na dor Ro meu Tuma, Pre -
si den te.

OF.Nº 31/02-PRES./CAS

Bra sí lia, 15 de maio 2002

Se nhor Pre si den te,

Nos ter mos do § 2º, do ar ti go 91 do Re gi men to
Inter no do Se na do, co mu ni co a Vos sa Exce lên cia
que esta Co mis são, em re u nião no dia 8 de maio de 
2002, apro vou, em de ci são ter mi na ti va, o Pro je to de 
Lei do Se na do nº 212, de 1999, que ”dis põe so bre a 
co mer ci a li za ção de subs ti tu tos do le i te ma ter no e
ar ti gos de pu e ri cul tu ra cor re la ci o na dos e dá ou tras
pro vi dên ci as“, de au to ria do Se na dor Ge ral do Cân-
di do, nos ter mos da Emen da Subs ti tu ti va nº 1-CAS,
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Sub me ti da a Tur no Su ple men tar em 15 de maio de
2002 e não re ce ben do emen das por oca sião da dis -
cus são, o Subs ti tu ti vo foi dado como de fi ni ti va men te
ado ta do, nos ter mos do dis pos to no art. 284, do Re -
gi men to Inter no.

Aten ci o sa men te, – Se na dor Ro meu Tuma, Pre -
si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ma gui to Vi le la) – Com re -
fe rên cia aos ofí ci os que aca bam de ser li dos, a Pre si-
dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que os Pro je tos de Lei
do Se na do nºs 212, 471, 650, de 1999; 34, de 2000; e
181, de 2001, cu jos pa re ce res fo ram li dos an te ri or-
men te, fi ca rão so bre a mesa pelo pra zo de cin co dias
úte is para in ter po si ção de re cur so, por um dé ci mo da
com po si ção da Casa, a fim de se rem apre ci a dos pelo
Ple ná rio, nos ter mos do art. 91, §§ 3º a 5º, do Re gi-
men to Inter no.

O SR. PRESIDENTE (Ma gui to Vi le la) – 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 Luiz Otá vio.

São li dos os se guin tes:

Ofí cio nº 0536-L-PFL/2002

Bra sí lia, 16 de maio 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 37, de 8 de
maio de 2002, que “Dis põe so bre o par ce la men to de
dé bi tos tri bu tá ri os de Esta dos, do Dis tri to Fe de ral, de
Mu ni cí pi os e de em pre sas pú bli cas e pri va das em
pro ces so de fa lên cia ou de li qui da ção, ins ti tui re gi me
es pe ci al de par ce la men to da con tri bu i ção para o Pro -
gra ma de For ma ção do Pa tri mô nio do Ser vi dor Pú bli-
co – PASEP, res ta be le ce pra zos para pa ga men to de
dé bi tos tri bu tá ri os, in clu si ve do im pos to de ren da in ci-
den te so bre lu cro in fla ci o ná rio, con ce de be ne fí ci os
fis ca is à ins ta la ção, am pli a ção ou mo der ni za ção de
uni da des in dus tri a is e tra ta men to tri bu tá rio iso nô mi co
en tre pro du ção na ci o nal e a im por ta ção de pa pel-jor-
nal, al te ra a le gis la ção adu a ne i ra e a re la ti Va à co-
bran ça de di re i tos an ti dum ping e com pen sa tó ri os, 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 Su plen te
De pu ta do De pu ta do
Ger son Ga bri el li Ger vá sio Sil va

Aten ci o sa men te, – De pu ta do Ino cên cio Oli ve i-
ra, Lí der do PFL.

Ofí cio nº 354/02

Bra sí lia, 20 de maio de 2002

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

pelo Par ti do Pro gres sis ta Bra si le i ro – PPB, o De pu ta-
do Nel son Me u rer, como ti tu lar, em subs ti tu i ção ao
De pu ta do Almir Sá, para in te grar a Co mis são Mis ta
de Pla nos, Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção.

Aten ci o sa men te, – Odel mo Leão, Lí der do PPB. 

OF.Nº 060/02-GLPFL

Bra sí lia, 21 de maio de 2002

Se nhor Pre si den te,

Nos ter mos re gi men ta is, in di co, para com po-
rem a Co mis são Mis ta do es tu do e pa re cer da Me di-
da Pro vi só ria nº 38, de 14 de maio de subs ti tu i ção
aos an te ri or men te in di ca dos, os se guin tes Se nho res
Ti tu la res Su plen tes
Anto nio Car los Jú ni or  Jo sé Jor ge
Wal deck Orne las Mo za ril do Ca val can ti

Aten ci o sa men te, – José Agri pi no, Lí der do
PFL no Se na do Fe de ral.

O SR. PRESIDENTE (Ma gui to Vi le la) – 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 Luiz Otá vio.

É lido o se guin te:

OF.Nº 62/02-GLPFL

Bra sí lia, 20 de maio de 2002

Se nhor Pre si den te,

Nos ter mos re gi men ta is, in di co o Se na dor
Lind berg Cury para ocu par a vaga do Par ti do da
Fren te Li be ral – PFL, como ti tu lar, na Co mis são de
Assun tos Eco nô mi cos.

Cor di al men te, – Se na dor José Agri pi no, Lí der
do PFL no Se na do Fe de ral.

O SR. PRESIDENTE (Ma gui to Vi le la) – A
Pre si dên cia de sig na o Se na dor Lind berg Cury para
ocu par a vaga do Par ti do da Fren te Li be ral, como ti -
tu lar, na Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos, con-
for me ex pe di en te da Li de ran ça do PFL.

So bre a mesa, pro je to de lei do Se na do que
será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na-
dor Luiz Otá vio.

É lido o se guin te:
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PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 135, DE 2002

Alte ra a Lei nº 7.716, de 5 de ja ne i ro
de 1989, para in clu ir, en tre os cri mes nela 
pre vis tos, o re sul tan te de dis cri mi na ção
con tra o ido so.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º A emen ta da Lei nº 7.716, de 5 de ja ne i ro

de 1989, pas sa a ser a se guin te: de fi ne os cri mes re -
sul tan tes de pre con ce i to de raça, cor, et nia, re li gião,
pro ce dên cia na ci o nal ou con tra o ido so.

Art. 2º Os arts. 1º e 20 da Lei nº 7.716, de 1989,
al te ra da pela Lei nº 9.459, de 13 de maio de 1997,
pas sam a vi go rar com a se guin te re da ção:

Art. 1º Se rão pu ni dos, na for ma des ta
lei, os cri mes re sul tan tes de dis cri mi na ção
ou pre con ce i to de raça, cor, et nia, re li gião,
pro ce dên cia na ci o nal ou con tra o ido so.

..................................................... (NR).
Art. 20. Pra ti car, in du zir ou in ci tar a dis -

cri mi na ção ou pre con ce i to de raça, cor, et-
nia, re li gião, pro ce dên cia na ci o nal ou con tra
o ido so.

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

Art. 3º Esta lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

Con so an te a lei que dis põe so bre a po lí ti ca na ci-
o nal do ido so (Lei nº 8.842, de 4 de ja ne i ro de 1994),
há den tre seus prin cí pi os:

“O ido so não deve so frer dis cri mi na ção de qual -
quer na tu re za (art. 3º, in ci so III)”.

Não é raro a mí dia mos trar o des ca so con tra as
pes so as que ne ces si tam de es pe ci al aten ção de vi do
a ida de que pos sui. Tais fa tos de mons tram a cru el da-
de àque les que, de cer ta for ma, já fi ze ram mu i to pela
so ci e da de e bus cam fa zer ain da mais, se lhes fos sem
per mi ti do, atra vés de ex pe riên ci as e sa be do ri as – até
prá ti cas da vida co mum -, en vol ven do aos mais jo-
vens na bus ca de me lho res qua li da des de vida.”

A Cons ti tu i ção Fe de ral no Arti go 230, diz que:
“A fa mí lia, a so ci e da de e o Esta do têm o de ver

de am pa rar as pes so as ido sas, as se gu ran do sua par-
ti ci pa ção na co mu ni da de, de fen den do sua dig ni da de
e bem-es tar e ga ran tin do-lhes o di re i to à vida”.

Acres cen ta que “os pro gra mas de am pa ro aos
ido sos se rão exe cu ta dos pre fe ren ci al men te em seus
la res” e que “aos ma i o res de 65 anos é ga ran ti da a
gra tu i da de dos trans por tes co le ti vos ur ba nos”.

As leis ga ran tem ain da ou tros di re i tos aos ho-
mens e mu lhe res ido sos: alis ta men to ele i to ral e voto
fa cul ta ti vos; não in ci dên cia do Impos to de Ren da so -
bre ren di men tos ori un dos de apo sen ta do ria e pen-
são, pa gos pela Pre vi dên cia So ci al aos ma i o res de 65 
anos ou aos apo sen ta dos por in va li dez; as sis tên cia
so ci al, in de pen den te men te de con tri bu i ção à se gu ri-
da de so ci al; fé ri as sem pre con ce di das de uma só vez
aos ma i o res de 50 anos, en tre ou tros.

Um dos si na is de avan ço de mo crá ti co numa so -
ci e da de é, jus ta men te, o tra ta men to que dá aos seus
ci da dãos e ci da dãs ido sos. Nes se sen ti do é pre ci so
re co nhe cer que ain da há mu i to por con quis tar.

Le van ta men to da Se cre ta ria de Esta do de Jus ti-
ça de São Pa u lo in for ma que as pes so as ido sas con ti-
nu am a ser ví ti mas dos mais di ver sos ti pos de vi o lên-
cia:

Den tro de casa – re je i ta dos, in sul ta dos e es pan-
ca dos pe los pró pri os fi lhos.

Fora de casa – mar gi na li za dos pelo si lên cio e in -
di fe ren ça; mal tra ta dos em trans por tes co le ti vos e nas
fi las; aban do na dos em si tu a ções de ex clu são so ci al e
eco nô mi ca; des va lo ri za dos no mer ca do de tra ba lho
sem que seja con si de ra da a sua ex pe riên cia exis ten-
ci al e pro fis si o nal.

O pre sen te pro je to de lei, que ora apre sen to,
visa aler tar à po pu la ção em ge ral que o ido so não
está am pa ra do con tra a dis cri mi na ção, no to can te à
de fi ni ção pe nal nos cri mes pre con ce i tu o sos.

É evi den te, sen do ví ti ma de vi o lên cia fí si ca ou
mo ral, o ido so não pode fi car in di fe ren te para se li vrar
do pe ri go ou da si tu a ção vi o len ta.

É cla ro que de po is de tan tos anos po dem apa re-
cer as psi co ses se nis como a ar te ri os cle ro se ce re-
bral, com trans tor nos na me mó ria; a de mên cia se nil
que pro por ci o na a tro ca de ca rá ter, ir ri ta bi li da de, de -
so ri en ta ção, de bi li da de do ju í zo; a psi co se pré-se nil
que pode de cor rer de en fer mi da de de Alzhe i mer, en -
fer mi da de de Pick ou en fer mi da de de Kra e pe lin. O
que de duz a fra gi li da de dos ido sos e que as pes so as
pre ci sam res pe i tar, mas são dis cri mi na das de vi do às
suas do en ças.

O ido so tem di re i to ao res pe i to por que ele não
pode so frer dis cri mi na ção de qual quer na tu re za; o
pro gra ma SOS –Ci da da nia ge ri do pela Se cre ta ria de
Esta do de Jus ti ça de São Pa u lo pro cu ra en vol ver a fa -
mí lia, a so ci e da de e o Esta do cujo de ver é o de as se-
gu rar ao ido so os di re i tos de ci da da nia, bem como as -
se gu rar 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.
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Mas os ido sos de vem ser res pe i ta dos pe los mo -
to ris tas de ôni bus, que de vem aten der suas so li ci ta-
ções de em bar que e de sem bar que, aguar dan do sua
en tra da e sa í da com o ôni bus pa ra do;

Em to dos os es ta be le ci men tos co mer ci a is e de
pres ta ção de ser vi ço de ve ri am dar pre fe rên cia ao
aten di men to ao ido so, de ven do ter pla cas afi xa das
em lo cal vi sí vel dan do aten di men to pre fe ren ci al.

As em pre sas em ge ral de vem ter as sen tos de
bra ços es pe ci a is para os ido sos e os ór gãos pú bli cos
da ad mi nis tra ção di re ta, in di re ta e os ôni bus de ve ri am
afi xar em lo cal vi sí vel uma pla ca com os di ze res:
”Res pe i tar o ido so é res pe i tar a si mes mo“.

Di an te da fla gran te in jus ti ça co me ti da pela so ci-
e da de con tra os ido sos e, no sen ti do do am plo al can-
ce so ci al, es pe ro con tar com o apo io de to dos os
mem bros do Con gres so Na ci o nal para a apro va ção
des te Pro je to de Lei.

Sala das Ses sões, 21 de maio de 2002. – Se na-
dor La u ro Cam pos.

LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SUBSECRETARIA DE ATA

LEI Nº 7.716, DE 5 DE JANEIRO DE 1989

De fi ne os cri mes re sul tan tes de pre -
con ce i to de raça ou de cor.

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 Se rão pu ni dos, na for ma des ta lei, os cri -
mes re sul tan tes de pre con ce i tos de raça ou de cor.
....................................................................................

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

LEI Nº 9.459, DE 13 DE MAIO DE 1997

Alte ra os arts. 1º e 20 da Lei nº
7.716, de 5 de ja ne i ro de 1989, que de fi ne
os cri mes re sul tan tes de pre con ce i to de
raça ou de cor, e acres cen ta pa rá gra fo no 
art. 140 do De cre to-Lei nº 2.848, de 7 de
de zem bro de 1940.

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

LEI Nº 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:
....................................................................................

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
Art. 230. A fa mí lia, a so ci e da de e o Esta do têm o

de ver de am pa rar as pes so as ido sas, as se gu ran do sua
par ti ci pa ção na co mu ni da de, de fen den do sua dig ni da-
de e bem-es tar e ga ran tin do-lhes o di re i to à vida.

§ 1º Os pro gra mas de am pa ro aos ido sos se rão
exe cu ta dos pre fe ren ci al men te em seus la res.
....................................................................................

(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 (Ma gui to Vi le la) – O pro je to
lido será pu bli ca do e re me ti do à Co mis são com pe ten te.

So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo
Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Luiz Otá vio.

É lido o se guin te

REQUERIMENTO Nº 267, DE 2002

Com fun da men to no § 2º do art. 50 da Cons ti tu i-
ção Fe de ral, no in ci so I do art. 216 do Re gi men to Inter -
no do Se na do Fe de ral e no Ato da Mesa nº 1, de 2001,
re que i ro a Vos sa Exce lên cia se jam so li ci ta das ao Mi nis-
tro de Esta do da Jus ti ça in for ma ções re la ti vas às ações
ado ta das pelo Con se lho Admi nis tra ti vo de De fe sa Eco -
nô mi ca (CADE) e pela Se cre ta ria de Di re i to Eco nô mi co
do Mi nis té rio da Jus ti ça (SDE), no que con cer ne as se -
guin tes de nún ci as apre sen ta das con tra a Mer ce-
des-Benz do Bra sil do Gru po Da im lerChrysler: su pos ta
in fra ção à or dem eco nô mi ca no se tor de con sór ci os,
prá ti cas que con fi gu ram o abu so do po der eco nô mi co
con tra a sua rede de con ces si o ná ri as, e ir re gu la ri da des
re fe ren tes ao re call dis cre to exe cu ta do por sua rede.

Jus ti fi ca ção

No âm bi to do Cade, exis te um pro ces so ad mi-
nis tra ti vo con tra a Mer ce des-Benz do Bra sil S.A. –
em pre sa mul ti na ci o nal mon ta do ra de ve í cu los au to-
mo to res de via ter res tre do Gru po Da im lerChrysler –,
mo vi do pela RODOBENS Admi nis tra ção e Pro mo-
ções Ltda., ma i or con sór cio do País, em ca mi nhões,
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ôni bus e de ma is ve í cu los. Esse pro ces so ob je ti va
apu rar a su pos ta in fra ção à or dem eco nô mi ca in se ri-
da no art. 21 da Lei nº 8.884, de 11 de ju nho de 1994,
com res pe i to à li mi ta ção à li vre con cor rên cia no mer -
ca do de ad mi nis tra do ras de con sór cio de ve í cu los.

Por ou tro lado, pa re ce ha ver in dí ci os de que a
mon ta do ra vem co me ten do ar bi tra ri e da des e abu sos
em sua po lí ti ca de ven das. Cum pre apu rar se ela tem
pro mo vi do a con cor rên cia des le al en tre as con ces si o-
ná ri as da sua rede.

Sabe-se, ain da, que al gu mas con ces si o ná ri as
da mar ca es tão em si tu a ção fi nan ce i ra cri ti ca, em de -
cor rên cia de di ver sas ir re gu la ri da des con tra elas pra -
ti ca das. Com o in tu i to de evi tar ma i o res pre ju í zos, al -
gu mas an ti gas e tra di ci o na is con ces si o ná ri as têm
sido ven di das a em pre sá ri os de li nhas de ôni bus.

A Lei nº 6.729, de 28 de no vem bro de 1979 – al -
te ra da pela Lei nº 8.132, de 26 de de zem bro de 1990
–, que dis ci pli na o Con tra to de Con ces são Co mer ci al
de Ve í cu los Au to mo to res de Vias Ter res tres, pre vê in -
de ni za ção em caso de sua res ci são por par te da con -
ce den te. As con ces si o ná ri as sus pe i tam que o gru po
em ques tão tem in te res se em levá-las à in sol vên cia,
para se li vrar do pa ga men to da com pe ten te re pa ra-
ção às con ces si o ná ri as.

Além dis so, des ta que-se que o re call re a li za do,
em 2001, pela rede de con ces si o ná ri as da re fe ri da
mar ca – de no mi na do pela Mer ce des-Benz como
ação de sa ne a men to – foi exe cu ta do em fla gran te
des res pe i to ao dis pos to no art. 10, § lº, da Lei nº
8.078, de 11 de se tem bro de 1990 (Có di go de De fe sa
do Con su mi dor), que de ter mi na, em caso de pe ri cu lo-
si da de, a co mu ni ca ção ime di a ta do fato ”às au to ri da-
des com pe ten tes e aos con su mi do res, me di an te
anún ci os pu bli ci tá ri os“.

Por úl ti mo, é ne ces sá rio in da gar que pro vi dên ci-
as fo ram to ma das pelo Cade e pela SDE em re la ção a 
es sas de nún ci as, por quan to é im por tan te ve ri fi car se
es tão sen do cum pri dos os di ta mes da li vre ini ci a ti va,
li vre con cor rên cia e de fe sa do con su mi dor, nos ter -
mos do art. 170, ca put, IV e da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Sala das Ses sões, 21 de maio de 2002 – Se na-
dor Álva ro Dias.

À Mesa para de ci são

O SR. PRESIDENTE (Ma gui to Vi le la) – O re-
que ri men to lido será des pa cha do à Mesa para de ci-
são, nos ter mos do in ci so III do art. 216 do Re gi men to
Inter no.

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

O SR. PRESIDENTE (Ma gui to Vi le la) – V. Exª
tem a pa la vra, pela or dem.

O SR. MAURO MIRANDA  (PMDB – GO. Pela
or dem.) – Sr. Pre si den te, so li ci to mi nha ins cri ção para 
uma co mu ni ca ção ina diá vel, no mo men to opor tu no.

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Sr. Pre si den-
te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ma gui to Vi le la) – V. Exª
tem a pa la vra, pela or dem.

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR. Pela or dem.) –
Sr. Pre si den te, so li ci to mi nha ins cri ção para uma co -
mu ni ca ção ina diá vel, no mo men to opor tu no.

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

O SR. PRESIDENTE (Ma gui to Vi le la) – V. Exª
tem a pa la vra, pela or dem.

O SR. CHICO SARTORI (Blo co/PSDB – RO.
Pela or dem.) – Sr.Pre si den te, so li ci to mi nha ins cri ção
para uma co mu ni ca ção ina diá vel, no mo men to opor -
tu no.

O SR. PRESIDENTE (Ma gui to Vi le la) – Na pror -
ro ga ção da Hora do Expe di en te, V. Exªs se rão aten di-
dos para o uso da pa la vra, por cin co mi nu tos, para co -
mu ni ca ção ina diá vel, nos ter mos do art. 158, § 2º, do
Re gi men to Inter no.

O SR. PRESIDENTE (Ma gui to Vi le la) – Com a
pa la vra o Se na dor Ma u ro Mi ran da, por ces são do Se -
na dor Pa u lo Har tung, pri me i ro ora dor ins cri to.

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, dois
mo ti vos me tra zem a esta tri bu na no dia de hoje. O
pri me i ro é a au diên cia pú bli ca que ti ve mos nes ta
Casa, hoje, com a pre sen ça do pré-can di da to à
Pre si dên cia da Re pú bli ca, Ciro Go mes. Na mes ma
au diên cia es ta vam o can tor ba i a no Car li nhos
Brown, a Prof. Ermí nia Ma ri ca to e ou tros mem bros
da en ge nha ria na ci o nal, que vi e ram de ba ter co-
nos co esse gra ve pro ble ma da fal ta de mo ra dia no
Bra sil.

Ti ve mos a gra ta sa tis fa ção de per ce ber que o pre -
si den ciá vel Ciro Go mes está côns cio, im bu í do das suas
res pon sa bi li da des, e fez pro pos tas con cre tas com re la-
ção a esse gran de dra ma so ci al vi vi do por mais de seis
mi lhões de fa mí li as bra si le i ras. Ciro Go mes tem ca rac-
te rís ti cas in te res san tes, pois ten do sido Pre fe i to da ci -
da de de For ta le za, Mi nis tro da Fa zen da e Go ver na dor
do Esta do, pôde apre sen tar to das as di men sões pos sí-
ve is do gra ve pro ble ma da fal ta de mo ra dia e do cres ci-
men to de sor de na do das ci da des.
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S. Exª cum pri men tou o Se na do Fe de ral por ter vo -
ta do o Esta tu to da Ci da de, o que foi fe i to em um es pa ço
de tem po mu i to cur to: 40 dias. Esta Casa, por tan to, con -
se guiu dar à Na ção bra si le i ra a lei mais im por tan te, o
Esta tu to da Ci da de, que re gu la men ta a qua li da de de
vida da ci da de, o pro ble ma am bi en tal e o trans por te ur -
ba no, fa ci li tan do a ad mi nis tra ção por par te dos ges to res
mu ni ci pa is, pre fe i tos e ve re a do res.

O se gun do as sun to que me traz a esta tri bu na
tam bém se re fe re a uma con quis ta des ta Casa. Fi nal-
men te, no úl ti mo dia 2, se guiu para a Câ ma ra dos De -
pu ta dos, de po is de vo ta da nes ta Casa, a PEC nº
87/99, de au to ria do nos so no bre co le ga Se na dor Ro -
meu Tuma.

Ela bo ra da por um dos mais ex pe ri en tes e con -
ce i tu a dos po li ci a is do Bra sil, a pro pos ta pos si bi li ta
aos Mu ni cí pi os “cons ti tu ir guar das mu ni ci pa is des ti-
na das à pro te ção de seus bens, ser vi ços, ins ta la ções
e lo gra dou ros, nos ter mos da lei, e, ain da, me di an te
con vê nio com o Esta do, exe cu tar ser vi ços de po li ci a-
men to os ten si vo e pre ven ti vo”.

Re al men te, os Mu ni cí pi os, que são os ali cer ces
da Fe de ra ção, o am bi en te ime di a to da vida co ti di a na
e cí vi ca dos in di ví du os, das fa mí li as e das co mu ni da-
des, não se po dem exi mir da mo bi li za ção na ci o nal
que ora con gre ga Go ver no e so ci e da de con tra a es -
ca la da do cri me e da vi o lên cia.

Se, con for me reza a Cons ti tu i ção Fe de ral, “a se -
gu ran ça pú bli ca” é “di re i to e res pon sa bi li da de de to-
dos”, de vem as pre fe i tu ras co o pe rar de ma ne i ra cada
vez mais efe ti va para essa fi na li da de.

Em mu i tas ci da des já é co mum, como sa li en ta o
au tor da pro pos ta, ob ser var vi a tu ras de ron das mu ni-
ci pa is pro te gen do es co las. Por que, en tão, não es ten-
der esse pa tru lha men to à so ci e da de em ge ral e, so -
bre tu do, às pe ri fe ri as mais po bres e de sas sis ti das?

É cla ro que es ses con vê ni os não se ri am ne ces-
sá ri os nos Esta dos cu jas Po lí ci as Mi li ta res con tam
com re cur sos ma te ri a is, hu ma nos, tec no ló gi cos e or -
ga ni za ci o na is su fi ci en tes para a exe cu ção de um po li-
ci a men to os ten si vo, vi sí vel, oni pre sen te nas ruas de
seus Mu ni cí pi os.

Infe liz men te, po rém, essa si tu a ção ide al está
fora do al can ce da es ma ga do ra ma i o ria dos lo ca is
des te País.

Em pra ti ca men te to das as ci da des – gran des,
mé di as ou pe que nas – a po pu la ção vive à mer cê das
qua dri lhas de la drões, se qües tra do res e nar co tra fi-
can tes. As es ta tís ti cas dis pa ra ram nos úl ti mos anos e
nem elas che gam a dar con ta da gra vi da de da si tu a-
ção. De ses pe ra dos de uma so lu ção, mu i tos ci da dãos

(80%) de i xam de ofi ci a li zar suas que i xas. Não é para
me nos: de to dos os pro ces sos cri mi na is aber tos na
Jus ti ça, ape nas 2,5% são con clu í dos, com a iden ti fi-
ca ção e pu ni ção dos res pon sá ve is.

To dos são unâ ni mes em apon tar a uni fi ca ção
en tre as po lí ci as ci vis e mi li ta res como so lu ção para o
for ta le ci men to das es tru tu ras re pres si vas, in ves ti ga ti-
vas e pre ven ti vas de com ba te ao cri me, com gran de
eco no mia de re cur sos e am plo com par ti lha men to de
ba ses de da dos e in for ma ções.

Essa, en tre tan to, é uma me di da que de mo ra rá a
en trar em prá ti ca, em ra zão das gran des di fe ren ças en -
tre as cul tu ras or ga ni za ci o na is das duas cor po ra ções.

E o povo não agüen ta mais es pe rar, está can sa do
de de cla ra ções de boas in ten ções, ali nha va das às pres -
sas em res pos ta a tra gé di as que re gu lar men te en san-
güen tam as man che tes e aba lam a opi nião pú bli ca.

A en tra da do Mu ni cí pio nes se mu ti rão na ci o nal
dará, a meu ver, re sul ta dos mu i to mais rá pi dos e con -
cre tos. A es ca la ge o grá fi ca mais re du zi da da base de
po li ci a men to per mi ti rá iden ti fi car, com ba ter e pre ve nir
me lhor os fo cos de de lin qüên cia.

Qu e i ra Deus que os De pu ta dos com par ti lhem
essa per cep ção e se apres sem em apro var a PEC do
Se na dor Ro meu Tuma, para que o País pos sa ir além
dos ges tos re tó ri cos que não pre vi nem mor tes, das de -
cla ra ções de in ten ções que não de vol vem vi das, da pa -
ra li sia que não res ga ta so nhos des tru í dos, da fal ta de
ação que só agra va o im pas se e a in se gu ran ça.

O Sr. Ma gui to Vi le la (PMDB – GO) – V. Exª me
per mi te um apar te?

O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO) – Com
todo pra zer, Se na dor Ma gui to Vi le la.

O Sr. Ma gui to Vi le la (PMDB – GO) – Hoje,
acom pa nhei aten ta men te a au diên cia pre si di da por V.
Exª, que con tou com a par ti ci pa ção do mú si co Car li-
nhos Brown, de al gu mas au to ri da des do se tor de mo -
ra dia e do pre si den ciá vel Ciro Go mes, pré-can di da to
à Pre si dên cia da Re pú bli ca. Foi, re al men te, uma au -
diên cia da ma i or im por tân cia. Aliás, é a se gun da que
V. Exª pre si de. A pri me i ra con tou com a par ti ci pa ção
do pré-can di da to à Pre si dên cia da Re pú bli ca Anthony
Ga ro ti nho, ex-Go ver na dor do Rio de Ja ne i ro, e do bo -
xe a dor Popó, bi cam peão mun di al. Com es sas au-
diên ci as, V. Exª está cha man do a aten ção do povo
bra si le i ro para a ques tão da mo ra dia. Aliás, V. Exª já
fez in se rir na Cons ti tu i ção a mo ra dia como um di re i to
de to dos. Mas não bas ta ape nas fa zer par te da Car ta
Mag na. É ne ces sá rio cha mar a aten ção da po pu la ção
e dos go ver nan tes bra si le i ros, prin ci pal men te do Go -
ver no Fe de ral, para o tema. E V. Exª, mu i to in te li gen-
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te men te, cha mou dois pré-can di da tos à Pre si dên cia
da Re pú bli ca e, pos si vel men te, cha ma rá os de ma is
para um de ba te onde po de rão as su mir com pro mis-
sos com re la ção ao as sun to. Nada é mais per ver so do 
que ha ver mi lha res de bra si le i ros sem uma casa pró -
pria para abri gar a sua fa mí lia. Alguns vi vem de alu -
guel, ou tros vi vem em pon tes, bu e i ros, lo ca is to tal-
men te im pró pri os, ca sas de lona, de pa pe lão ou de
pau-a-pi que. É pre ci so que o Bra sil er ra di que essa si -
tu a ção que en ver go nha e hu mi lha a to dos nós. E V.
Exª tem re al men te con du zi do com mu i to bri lhan tis mo
a Sub co mis são que tra ta da mo ra dia. Hoje, mais um
pré-can di da to à Pre si dên cia da Re pú bli ca as su miu o
com pro mis so, em sen do ele i to, de pro cu rar mi ni mi zar
e re du zir o dé fi cit ha bi ta ci o nal no nos so País. Pa ra-
béns a V. Exª, que abor da tam bém o pro je to re fe ren te
às es tru tu ras das ci da des, bem como o pro ble ma da
vi o lên cia. A meu ver, am bos es tão in ter li ga dos, por -
que quem não tem mo ra dia, quem não tem em pre go,
é ló gi co que aca ba bus can do ou tros ca mi nhos que le -
vam à vi o lên cia. Pedi este apar te para cum pri men-
tá-lo, por que V. Exª está abor dan do te mas fun da men-
ta is para a nos sa so ci e da de e pro ble mas que o Bra sil
terá de en fren tar em cur tís si mo pra zo. Exis tem pos si-
bi li da des de se re sol ve rem es ses pro ble mas, des de
que haja de ci são po lí ti ca, von ta de po lí ti ca dos go ver-
nan tes. Te nho con vic ção dis to: ha ven do von ta de e de -
ci são po lí ti ca, es ses pro ble mas po de rão ser re du zi-
dos a qua se zero. V. Exª está, sem dú vi da al gu ma, pi -
lo tan do, ca pi ta ne an do so lu ções para es ses gra ves
pro ble mas que tan to afli gem a so ci e da de bra si le i ra.
Meus pa ra béns!

O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO) – Se na-
dor Ma gui to Vi le la, V. Exª sabe a ad mi ra ção e o ca ri nho
que te nho pela sua pes soa, um dos po lí ti cos mais sé ri-
os des te País. Pos so dar este tes te mu nho por que co-
nhe ço bem o meu Esta do e sei do ca ri nho imen so que
V. Exª tem pe los mais po bres, pe los mais ne ces si ta dos.
V. Exª tem mu i ta for ça para di zer isso, por que, quan do
Go ver na dor de Go iás, mos trou a gran de za de um go-
ver no que se pre o cu pou com os mais hu mil des e que
teve um pro gra ma ha bi ta ci o nal for te. Ti ve mos a opor tu-
ni da de de apren der e tra ba lhar com os mu ti rões de Íris
Re zen de Ma cha do. Qu an do V. Exª as su miu o Go ver no,
pre o cu pou-se com os mais hu mil des, com os po bres,
com os que não ti nham lu gar para mo rar, com os que
não ti nham ali men to e com as cri an ças. Vejo o quan to V. 
Exª é res pe i ta do e que ri do no meu Esta do por to dos
nós go i a nos. Então, aco lho, com todo o ca ri nho, o apar -
te de V. Exª.

V. Exª, que es te ve pre sen te nos tra ba lhos da
Sub co mis são e aju dou a apro var nes te ple ná rio a

emen da da mo ra dia, além de ter tra ba lha do jun to co -
nos co na ela bo ra ção do es ta tu to para or ga ni zar nos -
sas ci da des, tem o pro je to ma i or de vol tar a con tri bu ir
com nos so Esta do. É mu i to bom que te nha mos lí de-
res dis pos tos a uma gran de em pre i ta da como a de
go ver nar um Esta do ou pre si dir o País.

Por isso, agra de ce mos e for ta le ce mos a nos sa
tese de que de ve mos con ver gi para um tra ba lho di ri-
gi do à ques tão da mo ra dia no Bra sil. Te nho cer te za
de que o povo de Go iás terá um gran de par ce i ro na
so lu ção do pro ble ma da mo ra dia no nos so Esta do.

Sr. Pre si den te, esta Casa sabe que não sou
uma pes soa ra di cal; pelo con trá rio, pro cu ro cul ti var a
man si dão – não a man si dão me dro sa, mas a man si-
dão da co ra gem, dos ar gu men tos -, mas, in fe liz men-
te, o atu al Go ver na dor de Go iás, que pro me teu a
cons tru ção de 245 mil ca sas, não cum priu sua pro -
mes sa, não fez casa al gu ma no Esta do.

Se na dor Ma gui to Vi le la, V. Exª me dá mais uma
for ça para que, com as suas pa la vras e com o seu es -
tí mu lo, eu pos sa con ti nu ar na di re ção de le var esse
tema da mo ra dia para o de ba te na ci o nal, a fim de
que, nes sa épo ca de cam pa nha, os pré-can di da tos
es ta be le çam os seus pro gra mas de Go ver no, e a so -
ci e da de pres si o ne no sen ti do de que eles as su mam
com pro mis sos sé ri os com a Na ção bra si le i ra. Espe ro
que o Sr. Ciro Go mes e o Sr. Anthony Ga ro ti nho cum -
pram o que pro me te ram na Co mis são de Mo ra dia e
De sen vol vi men to Urba no não só para S. Exª, mas
para a ma i o ria do povo bra si le i ro.

Obri ga do, Sr. Pre si den te, por esta opor tu ni da de.

Du ran te o dis cur so do Sr. Ma u ro Mi ran-
da, o Sr. Ma gui to Vi le la, 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 Vice-Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da res)
– Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Osmar Dias,
por per mu ta com a no bre Se na do ra Ma ri na Sil va.

O SR. OSMAR DIAS (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, per cor ren do os Mu ni cí-
pi os do Pa ra ná, po de mos ver exem plos sim ples e sin -
ge los de ad mi nis tra ções que es tão dan do cer to no
País. Ago ra mes mo, aca bei de re ce ber aqui Ve re a do-
res da ci da de de Pal mas que vêm re ce ber uma pre mi-
a ção pelo de sem pe nho, efi ciên cia e com pe tên cia
com que re pre sen tam a sua co mu ni da de.

Na sex ta-fe i ra, Sr. Pre si den te, vi si tei um Mu ni-
cí pio que tem um pou co mais de 3.000 ha bi tan tes e
dá exem plos po si ti vos, ver da de i ras li ções que de ve-
mos apren der para uti li zar em nos sa vida pú bli ca.
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Re fi ro-me ao Mu ni cí pio de Tunas, onde o Pre fe i to
Jor ge Luiz está fa zen do algo que me re ce des ta que.
Esse mu ni cí pio é pe que no, po bre e en con tra-se no
li mi te da re gião me tro po li ta na de Cu ri ti ba. Di an te
das exi gên ci as da Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal,
o Pre fe i to co lo cou fre io nos gas tos des ne ces sá ri os
e, com a pe que na re ce i ta do Mu ni cí pio, in ves tiu na -
qui lo que é es sen ci al para o ci da dão de uma ci da de
da que le por te: a edu ca ção, a sa ú de e a cul tu ra da
sua po pu la ção.

Lá, pude ver cre ches que abri gam cri an ças, fi -
lhos de tra ba lha do res que, há bem pou co tem po,
nem so nha vam em ter essa opor tu ni da de. Essas
cre ches me re cem des ta que pela hi gi e ne e qua li da de
que apre sen tam. O que me cha mou a aten ção foi o
ob je ti vo da que la obra ins ta la da num Mu ni cí pio tão
pe que no: a pré-es co la. O Pre fe i to sabe – to dos nós
sa be mos – a im por tân cia da edu ca ção. E to dos fa la-
mos que é pre ci so le var a edu ca ção até as co mu ni-
da des mais ca ren tes, a fim de que pos sam ser in clu í-
dos os 25 mi lhões de bra si le i ros que têm ida de in fe ri-
or a 15 anos e não têm aces so nem à es co la e, às ve -
zes, nem à co mi da. São aque les que es tão aba i xo da 
li nha da po bre za. O Pre fe i to en ten deu que era pre ci-
so dar a eles o aces so à pré-es co la, à cre che. Há um
es tu do que re ve la que, quan do a cri an ça é co lo ca da
na pré-es co la, quan do têm a opor tu ni da de de fre-
qüen tá-la, a sua ex pec ta ti va de ren da, quan do adul -
ta, será de no mí ni mo 15% a mais do que a da que la
pes soa que, quan do cri an ça, não teve a mes ma
opor tu ni da de. Com esse des cor ti no, ele cons tru iu
não ape nas uma, mas cre ches su fi ci en tes para abri -
gar gran de par te dos fi lhos dos tra ba lha do res da-
que la pe que na ci da de. Sabe ele que, para cada real
in ves ti do nes sa fase, se eco no mi zam R$7,00 na
fase de en si no fun da men tal.

Não é por ou tra ra zão que te nho de fen di do no
Se na do Fe de ral a pos si bi li da de de que os re cur sos
do Fun def se jam es ten di dos tam bém para a pré-es-
co la, a exem plo do que foi fe i to com o en si no de 1ª a
4ª sé rie na es pe ci a li za ção de pro fes so res e até na
me lho ra dos seus sa lá ri os. Pre ci sa mos tra zer tam-
bém os re cur sos do Fun def para aten der a gran de ne -
ces si da de na ci o nal de in clu ir os fi lhos de tra ba lha do-
res em cre ches para que eles, fre qüen tan do a pré-es -
co la, te nham a ex pec ta ti va de uma ren da ma i or quan -
do es ti ve rem na vida adul ta.

Não foi so men te na edu ca ção que o Pre fe i to
in ves tiu. Vi ou tros exem plos: um hos pi tal re gi o nal,
que irá re sol ver pro ble mas, uma vez que an te ri or-
men te as fa mí li as pre ci sa vam des lo car-se para a
ca pi tal do Pa ra ná, a 70 qui lô me tros dali, por uma

es tra da sem as fal to, em ro do via de ter ra, sem ne -
nhu ma con di ção de trá fe go. Inclu si ve os Se na do res
e De pu ta dos fo ram res pon sá ve is por uma emen da
co le ti va que pro por ci o nou a cons tru ção do as fal to
que liga Cu ri ti ba até o Vale da Ri be i ra, tra zen do ou -
tra pers pec ti va de de sen vol vi men to para aque la re -
gião im por tan te do Pa ra ná, onde mo ram bra si le i ros
que an tes não ti nham con di ções de vi ver dig na men-
te por fal ta de in fra-es tru tu ra.

Vi tam bém, Sr. Pre si den te, e in clu si ve fui au tor de
uma emen da nes te sen ti do, a cons tru ção de um pos to
de sa ú de. O que me cha mou a aten ção é que na que la
ci da de, onde o Pre fe i to se pre o cu pa mu i to com sa ú de,
edu ca ção, pré-es co la, tam bém hou ve a pre o cu pa ção
com a cul tu ra. Um cen tro cul tu ral está sen do fi na li za do,
com ins ta la ções mag ní fi cas; um te a tro ca paz de ofe re-
cer à po pu la ção ca ren te, pelo me nos nos fi na is de se-
ma na, a opor tu ni da de de as sis ti rem a es pe tá cu los de
te a tro, ci ne ma e, des sa for ma, per se gui rem o ca mi nho
da edu ca ção, cul tu ra e ci da da nia.

Estou ci tan do esse exem plo, Sr. Pre si den te,
para de mons trar que é pos sí vel, sim, di an te do qua -
dro em que se en con tra o País, ante as ne ces si da des
e di fi cul da des que os Esta dos e Mu ni cí pi os bra si le i-
ros en fren tam, per se guir mos o ca mi nho do ofe re ci-
men to de con di ções de vida dig na às nos sas co mu ni-
da des, à nos sa po pu la ção, a par tir de um gran de mu -
ti rão na ci o nal para me lho rar as suas con di ções de sa -
ú de e edu ca ção.

Te nho con ver sa do mu i to com os ci da dãos do
Pa ra ná e ve ri fi ca do o an se io por um pro gra ma de Go -
ver no que pos sa dar pri o ri da de a pro gra mas mais
sim ples, mais sin ge los, mas que co lo quem em prá ti ca
um pro gra ma ca paz de, em pri me i ro lu gar, res pe i tar a
ver da de i ra vo ca ção do Esta do do Pa ra ná, que é a
agri cul tu ra. Não se pode, de uma hora para ou tra,
aban do nar a agri cul tu ra e mu dar o per fil eco nô mi co
do Esta do ape nas di zen do que a in dus tri a li za ção, da
for ma que está sen do fe i ta, é a so lu ção. Con cor do
que to dos te mos que tra ba lhar em con jun to, uni dos
para a in dus tri a li za ção do Esta do, mas o que que ro
dis cu tir é o mo de lo ins ta la do no meu Esta do. O mo de-
lo que se apli cou é aque le que todo o di nhe i ro do
Esta do é des ti na do para a cons tru ção de gran des
em pre sas, gran des em pre en di men tos, con cen tra dos
em uma úni ca re gião, com ba i xa ca pa ci da de de ge ra-
ção de pos tos de tra ba lhos, de opor tu ni da des de em -
pre go e, por isso mes mo, por que nós ti ve mos essa
con cen tra ção de in ves ti men tos em uma úni ca re gião,
o Go ver no atu al, com o seu mo de lo, le vou ao em po-
bre ci men to re giões e uma sig ni fi ca ti va ca ma da da po -
pu la ção pa ra na en se.
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Se não, ve ja mos, o Pa ra ná é um Esta do, como
to dos sa bem, rico no que se re fe re à sua pro du ção
agrí co la, a pon to de pro du zir 25% da pro du ção na ci o-
nal. Por isso, se ria in te li gen te da par te do Go ver no es -
ten der as suas mãos, os seus pro gra mas e as po lí ti-
cas pú bli cas para pro mo ver e for ta le cer ain da mais
essa base eco nô mi ca, que é res pon sá vel pela ge ra-
ção da ma i or par te dos em pre gos, e, a par tir dela, im -
plan tar um pro gra ma de in dus tri a li za ção que res pe i te
essa vo ca ção e que di na mi ze a agro in dus tri a li za ção
no Esta do.

Nós po de mos fa zer isso, Sr. Pre si den te, não
ape nas pen san do em gran des em pre sas, mas, prin ci-
pal men te, pen san do em pe que nas em pre sas, em ne -
gó ci os que pos sam ser mul ti pli ca dos por to das as re -
giões do Esta do, de for ma a au men tar os em pre gos,
por que sa be mos em que pro por ção os in ves ti men tos
fe i tos em pe que nas em pre sas po dem ge rar em pre-
gos. Para cada dez mil dó la res in ves ti do em uma pe -
que na em pre sa, um em pre go será cri a do. Enquan to
as mon ta do ras que fo ram ins ta la das na re gião me tro-
po li ta na de man da ram qui nhen tos mil dó la res para a
cri a ção de um úni co em pre go.

E quan do se fala que o tema atu al é a vi o lên cia ur -
ba na e, a seu lado, o de sem pre go, não po de mos con ti-
nu ar co me ten do equí vo cos, como es ti mu lar o êxo do ru -
ral, em que mi lha res de pes so as es tão aban do nan do,
to dos os dias, as pe que nas pro pri e da des e pe que nas
ci da des do Pa ra ná para en gros sa rem a fila da que les
que, sem em pre go, pro cu ram por uma opor tu ni da de
mu i to di fí cil nos gran des cen tros ur ba nos.

Pre ci sa mos re ver ter esse pro ces so, mu dar o
mo de lo de de sen vol vi men to já e, so bre tu do, in ves tir-
mos pe sa do na con so li da ção das em pre sas pa ra na-
en ses, por que fo ram des pre za das ao lon go des ses
anos. É mu i to im por tan te ci tar um dado: nos úl ti mos
cin co anos, de cada dez ne gó ci os que fo ram cri a dos,
de cada dez em pre sas que fo ram cri a das, ape nas
três pros pe ra ram, sete não con ti nu a ram, exa ta men te
por se tor na rem in viá ve is ao lon go do tem po.

Te nho sem pre in sis ti do – e vou con ti nu ar in sis-
tin do – que a nos sa vo ca ção é a agri cul tu ra, mas, se 
te mos que in dus tri a li zar, va mos apro ve i tar essa vo -
ca ção para que, num gran de pro gra ma de cré di to e
as sis tên cia téc ni ca, ofer ta de co nhe ci men to aos
tra ba lha do res e em pre sá ri os, pos sa mos mul ti pli car
um gran de pro gra ma de cri a ção de pe que nas em -
pre sas para au men tar os em pre gos no Esta do do
Pa ra ná.

O Sr. Ro ber to Re quião (PMDB – PR) – Per mi-
te-me V. Exª um apar te?

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Con ce do o
apar te a V. Exª, Se na dor Ro ber to Re quião.

O Sr. Ro ber to Re quião (PMDB – PR) – Se na-
dor Osmar Dias, hoje ou ama nhã se ini cia no Pa ra ná
mais um gran de es te li o na to pu bli ci tá rio. As mon ta do-
ras de au to mó ve is que se ins ta la ram no Esta do o fi ze-
ram por meio de acor dos se cre tos es ta be le ci dos em
con tra tos que nun ca fo ram vis tos pe las pes so as que
não par ti ci pam do atu al do Go ver no. Algu mas em pre-
sas co me çam a pa gar o ICMS sem juro nem cor re ção
mo ne tá ria, mês a mês, dez anos de po is do fato que
lhe deu in ci dên cia. E es ses dez anos, como V. Exª
sabe, já fo ram pror ro ga dos e nós nem sa be mos exa -
ta men te por quan tos anos. Apro xi ma mo-nos de uma
cam pa nha ele i to ral e ago ra com a par ti ci pa ção da-
que le ar tis ta glo bal que aban do nou o PT, o Zé Be tio,
ini cia-se um gran de es te li o na to pu bli ci tá rio quan do
apre sen tam esse di fe ri men to como uma pou pan ça in -
dus tri al para o Pa ra ná. Di zem eles que as em pre sas
es tão de ven do ao Esta do R$ 900 mi lhões, que se rão
pa gos, mês a mês, dez ou vin te anos de po is. Ou seja,
com a in fla ção e os ju ros que in ci di ri am so bre esse
va lor, es tão pa gan do pou co mais que nada e apre-
sen tam isso como pou pan ça in dus tri al, num gran de
pro je to de es te li o na to ele i to ral, de co mu ni ca ção so ci-
al fra u da da. Além dis so, na li nha do ra ci o cí nio de V.
Exª, não há dú vi da ne nhu ma de que o Pa ra ná tem de
pro cu rar sua vo ca ção agro in dus tri al e, a par tir dela,
que es ti mu la da pelo Go ver no dá res pos tas ime di a tas,
de ve mos re to mar o cres ci men to. V. Exª foi Se cre tá rio
da Agri cul tu ra no Go ver no Álva ro Dias e no meu e
sabe a res pos ta que ti ve mos com o sin ge lo Pro gra ma
Pa ne la Che ia, que con sis tia em em prés ti mo com
equi va lên cia em mi lho. Se hoje ga ran tir mos para cul ti-
va res es tra té gi cos um pre ço mí ni mo – digo cul ti va res
es tra té gi cos por que é evi den te que não po de mos ga -
ran tir pre ço mí ni mo para as oito ou nove mi lhões de
to ne la das de soja ou onze mi lhões de to ne la das de
mi lho que es ta mos co lhen do – para cul ti va res im por-
tan tes para a agri cul tu ra do Pa ra ná e para nos sa
agro in dús tria po de mos, sim, a par tir do Esta do, ga-
ran tir um pre ço mí ni mo. Se en trar mos no sis te ma
ame ri ca no do se gu ro agrí co la, com a par ti ci pa ção do
Esta do no se gu ro agrí co la, mais o nos so ve lho pro-
gra ma Pa ne la Che ia, de equi va lên cia em pro du to, e
se trans for mar mos o Fun do de Inves ti men to do Pa ra-
ná num fun do de aval para em pre sá ri os do cam po e
da ci da de, com pro je tos apro va dos por in te res se es -
tra té gi co do Esta do, es ta re mos, sem a me nor som bra
de dú vi da, dan do iní cio a uma vi ra da no pro ces so
eco nô mi co. E que ve nham as mul ti na ci o na is, não
para se ins ta la rem com di nhe i ro vivo do Go ver no, pa -
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gan do im pos tos 20 anos de po is, mas que ve nham
para in ves tir, ge rar em pre gos e pa gar im pos tos. O
Bra sil já foi a 8ª po tên cia do mun do; hoje, é a 11ª po -
tên cia. O Bra sil já ex por tou 1,2% de tudo o que o co -
mér cio mun di al ope ra; hoje, ca í mos para 0,7% ou
0,8%. A si tu a ção do Pa ra ná, no mes mo mo de lo, é
exa ta men te a mes ma do Bra sil.

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Se na dor Ro -
ber to Re quião, agra de ço o apar te de V.Exª e apro ve i to
a opor tu ni da de para cum pri men tá-lo por ter ace i to mi -
nha pro pos ta do Pro gra ma Pri me i ro Empre go. No pro -
gra ma ele i to ral des ta se ma na, vi V. Exª fa lan do do pro -
je to de lei que apre sen tei no Se na do Fe de ral, onde foi
apro va do em 1996 e que está na Câ ma ra dos De pu ta-
dos aguar dan do apro va ção. Esta mos fa lan do de em-
pre gos para jo vens – prin ci pal men te o pri me i ro em pre-
go – numa fór mu la, aliás, mu i to efi ci en te não ape nas
no com ba te ao de sem pre go nes sa fa i xa de ida de, mas 
tam bém na di mi nu i ção do in gres so des ses jo vens na
vi o lên cia, que hoje é la ten te e pre o cu pan te.

Assis ti ao pro gra ma de V. Exª e per ce bi quan do
con cor dou com a pro pos ta que fiz, di zen do que vai
cri ar o Pro gra ma Pri me i ro Empre go num even tu al go -
ver no de V. Exª. Fico fe liz.

O Sr. Ro ber to Re quião (PMDB – PR) – É uma
boa idéia, que foi trans for ma da em pro je to de lei por V.
Exª e ope ra da pelo PT no Rio Gran de do Sul. E es pe-
ro apro ve i tar ou tras idéi as de V. Exª que te nham a
mes ma qua li da de des se Pro gra ma Pri me i ro Empre -
go. No Rio Gran de do Sul, a co i sa fun ci o nou de for ma
fan tás ti ca. Da dos es ta tís ti cos mos tram que, de po is de 
um ano com car te i ra as si na da, com o Esta do as su-
min do as obri ga ções so ci a is, as fé ri as e o 13° sa lá rio,
o ní vel de de mis são não che gou a 10%, o que de-
mons tra que es sas pes so as que ca re ci am de ex pe-
riên cia, uma vez que lhes foi dada a opor tu ni da de,
man ti ve ram-se nos em pre gos.

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – É por isso,
Se na dor Ro ber to Re quião, que eu digo que pre ci sa-
mos con ti nu ar pen san do jun tos so lu ções para os pro -
ble mas que o Pa ra ná en fren ta.

Essa idéia do Pri me i ro Empre go é tão sin ge la
que pode ser uti li za da por qual quer go ver no. O Go-
ver no do Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so
pro me teu co lo car em prá ti ca no pri me i ro man da to,
mas não o fez. Pro me teu du ran te a cam pa nha ele i to-
ral para o se gun do man da to e não o fez até ago ra. O
Go ver no do PT fez, o Go ver no do Ma ra nhão fez e o
Go ver no de Per nam bu co, se não me fa lha a me mó ria,
tam bém está fa zen do: ofe re ce in cen ti vos fis ca is, pela
de du ção de to dos os en car gos so ci a is pa gos no con -

tra to de tra ba lho da que le jo vem no Impos to de Ren da
ou no Fin so ci al, no caso do Go ver no Fe de ral; e, é cla -
ro, im pos tos es ta du a is, no caso dos go ver nos es ta du-
a is. Isso da ria um es tí mu lo, um in cen ti vo mu i to gran de
para que em pre sá ri os pu des sem con tra tar tra ba lha-
do res jo vens, na fa i xa de 14, 16, 18 anos, e tirá-los
evi den te men te do ris co de in gres so na mar gi na li da-
de. Além dis so, eles re ce be ri am tre i na men to, es pe ci-
a li za ção e uma pro fis são es co lhi da, por que se ri am
ma tri cu la dos num cur so pro fis si o na li zan te.

Por tan to, va mos en con tran do nas idéi as sim-
ples a so lu ção para os pro ble mas mais gra ves.

Qu an do V. Exª en trou no ple ná rio, eu es ta va fa -
lan do so bre Tu nas, um Mu ni cí pio pe que no, e que, di -
an te de tan tos pro ble mas, deu pri o ri da de e in ves tiu
pe sa do na sa ú de e na edu ca ção do Mu ni cí pio. Hoje,
in ves te na cul tu ra, por que, lá, há uma di fe ren ça em
re la ção aos ou tros Mu ni cí pi os da re gião me tro po li ta-
na. A in dús tria ma de i re i ra pra ti ca men te ab sor ve toda
a mão-de-obra. Não era o em pre go a pri o ri da de nº 1,
mas ofe re cer qua li da de de vida por meio da edu ca-
ção e da sa ú de.

Por isso, cum pri men tei, aqui, o pre fe i to de Tu-
nas. Embo ra não seja do meu Par ti do, S. Exª fez aqui -
lo que um pre fe i to deve fa zer di an te das im po si ções
da Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal.

Cre io que o Pa ra ná é um Esta do que tem tudo
re al men te para dar uma gran de vi ra da e re to mar a
sua li nha de de sen vol vi men to, ba se a da na sua vo ca-
ção, que é a agri cul tu ra. Po rém, não de ve mos nos es -
que cer de que é pre ci so in dus tri a li zar, sim, o Esta do,
mas dan do pri o ri da de ab so lu ta aos em pre sá ri os bra -
si le i ros pa ra na en ses. Em se gun do lu gar, po dem vir os 
em pre sá ri os es tran ge i ros, como dis se o Se na dor Ro -
ber to Re quião, mas que ve nham es pe ci al men te ou
prin ci pal men te se trou xe rem o di nhe i ro, por que aque -
les que vi e ram até ago ra para o Esta do não trou xe-
ram di nhe i ro e le va ram o do Pa ra ná. E quan do se in -
ves te numa em pre sa es tran ge i ra e ela ob tém lu cros,
a em pre sa não re in ves te no pró prio Esta do; ela en via
o re sul ta do da que le seu ne gó cio prós pe ro para a ma -
triz, e o pa ra na en se fica pri va do dos im pos tos, por que
ela não os está pa gan do, e do re sul ta do do lu cro que
está ob ten do nas suas em pre sas.

Por tan to, cre io que te mos que de ba ter, sim, aqui
no Se na do, em qual quer ins tân cia, o mo de lo de de sen-
vol vi men to que, hoje, no meu en ten di men to, está equi -
vo ca do, por que con cen tra in ves ti men tos, mul ti pli ca de -
si gual da des e não cria em pre gos su fi ci en tes para aten -
der a gran de de man da de tra ba lha do res que in gres sa
no mer ca do de tra ba lho no nos so Esta do.

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.
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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 Se na dor Be ní cio Sam pa-
io, por ces são do Se na dor Na bor Jú ni or.

O SR. BENÍCIO SAMPAIO (Blo co/PPB – PI.Pro-
nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) –
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, re tor no a esta tri -
bu na para o re gis tro de fa tos nada ori gi na is, para de-
nún cia de omis sões já por de ma is co nhe ci das. Inú me-
ros já me an te ce de ram, em ou tras opor tu ni da des, em
ou tras épo cas, no ta da men te Par la men ta res do Nor des-
te, para le van ta rem ques tões e fa tos se me lhan tes.

O Esta do do Pi a uí – pas mem! –, no mês de maio,
opor tu ni da de inu si ta da, teve 158 Mu ni cí pi os em es ta do
de ca la mi da de pú bli ca e 36 em es ta do de emer gên cia,
em um to tal de 221. O Go ver na dor se an te ci pou aos
Mu ni cí pi os e, aten den do à ma ni fes ta ção da De fe sa Ci -
vil, com da dos do IBGE, em 26/04 úl ti mo, ates tou a la -
men tá vel ocor rên cia por meio de de cre to.

Tais de fi ni ções obe de ce ram cer ta men te a cri té-
ri os pre vi a men te de fi ni dos de for ma le gal e aten dem
às si tu a ções mu ni ci pa is de ex tre ma gra vi da de, di an te
da per da da sa fra agrí co la em 50% e 60% e, aci ma de 
60%, nos ca sos de ca la mi da de.

Re pe te-se aqui, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se -
na do res, de for ma pre ma tu ra, o que, com fre qüên cia,
ocor re como re sul tan te na tu ral da ad ver si da de cli má-
ti ca re gi o nal. Tal ocor rên cia, so be ja men te de can ta da
em pu bli ca ções, re la tó ri os, do cu men tos e Ana is do
Par la men to, é a re pe ti ção de fa tos an te ri o res.

Vi si tei, no fim da se ma na pas sa da, a ci da de de
Pi cos, na re gião do semi-ári do do Esta do. A si tu a ção
é pre o cu pan te e de sa ni ma do ra. Di ver sos Mu ni cí pi os,
de um to tal su pe ri or a 40, lo ca li za dos nas suas pro xi-
mi da des, já con vi vem com a fal ta de ali men tos e opor-
tu ni da des de tra ba lho. Ima gi nam o que po de rá ocor -
rer de agos to a de zem bro, épo ca de pior in so la ção,
au sên cia to tal de chu vas e pico tra di ci o nal da seca
nor des ti na no Pi a uí. Vis lum bram o êxo do em bus ca
de me lho res sí ti os, que as se gu rem, pelo me nos, a so -
bre vi vên cia fa mi li ar cir cuns tan ci al.

Di zem: não fora os avós apo sen ta dos do Fun ru-
ral, que as se gu ram com seus pro ven tos a ali men ta-
ção, a eva são já te ria se ini ci a do. Tal fato já foi ob je to
de aná li se e dis cus são em re vis ta de cir cu la ção na ci-
o nal. É a re a li da de so ci o e co nô mi ca do semi-ári do pi -
a u i en se, por que não di zer de todo o in te ri or do Esta -
do, cas ti ga do há cen te nas de anos com a fal ta, a es -
cas sez ou a ir re gu la ri da de de chu vas.

Qu an do es tes fa le ce rem, mi lha res no Esta do e
mi lhões na re gião, be ne fi ci a dos pela Pre vi dên cia não

pre vi a men te con tri bu ti va de ou tro ra, no ma i or pro gra-
ma so ci al de dis tri bu i ção de ren da já re a li za do, fi ca-
rão ao de sam pa ro. Não te rão os re cur sos fi nan ce i ros
da sus ten ta bi li da de fa mi li ar. Cer ta men te, mu i tos su-
cum bi rão na cres cen te ele va ção da mor ta li da de in-
fan til pre ma tu ra, ora em de clí nio, como re sul ta do da
ele va ção do ní vel ca ló ri co ali men tar, das cam pa nhas
de imu ni za ção e dos sais de re i dra ta ção oral.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o re gis tro é
trá gi co, não é ori gi nal, não traz fa tos no vos, a não ser a
sua ex tem po ra ne i da de, mas é trá gi co. É ina ce i tá vel, é
re vol tan te, é tam bém re pug nan te ve ri fi car que uma so -
ci e da de tec no lo gi ca men te sin to ni za da em tem po real
com os ins tru men tos de sen vol vi men tis tas do sé cu lo
XXI, par te de uma al de ia glo ba li za da, que se co mu ni ca
ins tan ta ne a men te nos seus as pec tos eco nô mi cos e so -
ci o cul tu ra is, não en con tre so lu ção para o qua dro de for -
tes ten sões so ci a is que se lhes avi zi nha.

É in crí vel acre di tar que tais ocor rên ci as acon te-
çam so bre um dos ma i o res len çóis de águas sub ter-
râ ne as do País, que ain da não teve se quer o seu per fil
hi dro ge o ló gi co de fi ni do, quan ti ta ti zan do os aqüí fe ros,
iden ti fi can do os fu ros ar te si a nos exis ten tes, ca das-
tran do-os, qua li fi can do-os e pro gra man do a sua ra ci-
o nal uti li za ção, o que trans for ma ria a re gião em mi ni-
oá sis de pro du ção. Os grãos tra di ci o na is, a cul tu ra do
caju, a fru ti cul tu ra de cí tri cos e man gas de qua li da de
e as gra mí ne as ne ces sá ri as à pe cuá ria se fa ri am pro -
du zir com en si na men tos e tec no lo gia.

Nem toda a água se es con de sob a ter ra. Vá ri os
gran des açu des e bar ra gens, al guns cons tru í dos há
de ze nas de anos pelo DNOCS, ago ni zam di an te da
in di fe ren ça dos ór gãos pú bli cos li ga dos ao se tor. Um
bi lhão de me tros cú bi cos de água acu mu la dos com o
ple no en chi men to, em bo ra a me nor ca pa ci da de de
re ser va ção do Nor des te, es tão sem qual quer uti li za-
ção, com pro gra mas que aten dem co mu ni da des, vi -
las e/ou ci da des. Qu a se 900 mi lhões em cons tru ção
ou em li ci ta ção irão per ma ne cer sem uti li za ção, além
da pes ca pre da tó ria de sub sis tên cia nos seus la gos,
de pe que nas ati vi da des agrí co las mar gi na is pe los fe -
li zes pro pri e tá ri os de ter ras ocu pa das quan do de sua
im plan ta ção.

Uma de ze na de gran des açu des, ou tros seis em 
cons tru ção ou sen do li ci ta dos e ne nhu ma adu to ra
que per mi ta a uti li za ção des ses ma nan ci a is.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, O Esta do
do Pi a uí não tem 1 km de adu to ra que pos sa vi a bi li zar
a trans fe rên cia de águas dos la gos para ci da des, mu -
ni cí pi os ou sí ti os de ir ri ga ção. Estan ques, não há
como pos si bi li tar o aten di men to das co mu ni da des
per mi tin do a sua fi xa ção e o seu de sen vol vi men to. É
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re vol tan te que não se ado tem me di das para a so lu ção
des se gra ve pro ble ma.

Sua gra vi da de não pára por aí. O DNOCS tem
no Esta do 06 pe rí me tros de ir ri ga ção com área de
pro je to de apro xi ma da men te 43.000 hec ta res, dos
qua is 8.600 já ti ve ram sua ir ri ga ção im plan ta da e,
pas mem no va men te, ne nhum está a fun ci o nar. Fi xa ri-
am mi lha res de fa mí li as, ge ra ri am ri que za e ren da,
opor tu ni za ri am o abas te ci men to de inú me ras ci da-
des, mi ti ga ri am ou er ra di ca ri am a fome e cri a ri am cir -
cuns tân ci as tec no ló gi cas para o de sen vol vi men to da
pe que na agro in dús tria.

Fato como esse é da ma i or gra vi da de. Infor-
mei-o pes so al men te à Mi nis tra da Inte gra ção Na ci o-
nal e a con vi dei para ve ri fi cá-lo in loco.

Cer ta men te, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do-
res, como ou tros, vol ta rei ao mes mo as sun to com o
agra va men to do qua dro.

O tema con ti nu a rá atu al.
Vi rei co brar so lu ções pon tu a is, cir cuns tan ci a is e 

de emer gên cia para aten der si tu a ções mu ni ci pa is es -
pe cí fi cas.

Estou cer to de que fa rei, mas es tou cer to, ain da,
de que não há, por par te do po der pú bli co, no ta da-
men te dos ór gãos e Mi nis té ri os fe de ra is es pe cí fi cos
de de sen vol vi men to, uma ati tu de que aten da às
ques tões es tru tu ra is le van ta das, o que vi ria pos si bi li-
tar, é cer to que com cus to, e não po de ria de i xar de
sê-lo, so lu ções de fi ni ti vas para a re gião.

O Sr. Re gi nal do Du ar te (Blo co/PSDB – CE.) –
Per mi te-me V. Exª um apar te?

O SR. BENÍCIO SAMPAIO (Blo co/PPB – PI.) –
Pois não, Se na dor Re gi nal do Du ar te.

O Sr. Re gi nal do Du ar te (Blo co/PSDB – CE) –
De se jo con gra tu lar-me com o va lo ro so povo do Pi a uí,
que está so fren do as con se qüên ci as des sa seca. Tal -
vez o Pi a uí te nha sido o Esta do do Nor des te que teve
a me nor pre ci pi ta ção plu vi o mé tri ca no in ver no des te
ano, que acre di to não ter che ga do a 200mm/ano. É de 
bom al vi tre que S. Exª, o Go ver na dor do Pi a uí, te nha
de cre ta do es ta do de ca la mi da de em qua se 180 Mu ni-
cí pi os. Nós, nor des ti nos, es ta mos acos tu ma dos a
con vi ver com essa seca, mas é pre ci so que o Go ver-
no Fe de ral ins ti tua um pro gra ma per ma nen te para o
Nor des te, pois se tra ta de uma Re gião que re pre sen-
ta uma par ce la pe que na des se imen so Bra sil, es que-
ci da jus ta men te por não ser bem vis ta aos olhos dos
po de res cons ti tu í dos. Pra ti ca men te to das as ins ti tu i-
ções que ala van ca vam o pro gres so e o de sen vol vi-
men to do Nor des te fo ram fe cha das, como a Su de ne e 
o DNOCS. A Su de ne não de ve ria ter sido fe cha da,

por que ela e o Ban co do Nor des te fo ram os pro pul so-
res do de sen vol vi men to so ci o e co nô mi co da Re gião.
Ela de ve ria ter pas sa do por um pro ces so de re ci cla-
gem de re cur sos hu ma nos, mas nun ca ter sido fe cha-
da, uma vez que re pre sen ta va para o Nor des te a sua
ri que za, a sua pros pe ri da de e o seu de sen vol vi men to.
Qu an tas em pre sas não fo ram le va das pela Su de ne
para os Esta dos do Nor des te? Con gra tu lo-me com V.
Exª e gos ta ria mu i to que o Go ver no Fe de ral co lo cas-
se um pro gra ma per ma nen te para o Nor des te, em pri -
me i ro lu gar ins ti tu in do re cur sos para aque la Re gião,
vi san do à fi xa ção do ho mem no cam po e tam bém à
pro mo ção do seu de sen vol vi men to. Assim, os nor-
des ti nos não se ri am obri ga dos a es ten der as mãos
ao Go ver no Fe de ral nes ses mo men tos crí ti cos, atrás
de mi ga lhas para ma tar a fome e sa ci ar a sede. Mu i to
obri ga do, Se na dor.

O SR. BENÍCIO SAMPAIO (Blo co/PPB – PI) –
Eu agra de ço, Se na dor Re gi nal do Du ar te, pela opor -
tu ni da de da sua in ter ven ção.

Gos ta ria de re gis trar que no mês de fe ve re i ro,
na re gião do semi-ári do pi a u i en se pra ti ca men te não
cho veu. O in ver no pas sou ba ti do, como di zem os ha -
bi tan tes da re gião.

A so lu ção des sa pro ble má ti ca vi a bi li za ria os no -
vos ser tões já exis ten tes às mar gens do São Fran cis-
co. Se ria a re den ção e o pa ga men to de uma dí vi da
so ci al para com a re gião.

Re i te ro, sin te ti zan do, a ur gen te ne ces si da de de
que, no Pi a uí, se pos sam uti li zar as águas sub ter râ-
ne as abun dan tes, as acu mu la das em gran des bar ra-
gens e açu des que cus ta ram mi lhões de dó la res, e os
pe rí me tros de ir ri ga ção exis ten tes, em be ne fí cio do
povo e da po pu la ção ru ral do Esta do, con tri bu in do
para a so lu ção do crô ni co em po bre ci men to so ci al.

O qua dro atu al é ina ce i tá vel e sal ta aos olhos.
Mu i to obri ga do, 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 Lind berg Cury.
O SR. LINDBERG CURY (PFL – DF. Pro nun cia

o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, on tem, no Pa lá cio
do Ita ma raty, tive o pri vi lé gio de re pre sen tar a Co mis-
são de Edu ca ção do Se na do Fe de ral no Se mi ná rio
Inter na ci o nal de Bol sa de Estu do, e fiz um pro nun ci a-
men to nos se guin tes ter mos:

A luta con tra a po bre za em so ci e da des
de si gua is, num mun do apa ren te men te cada
vez mais de si gual, tem en con tra do um ins-
tru men to po de ro so nas trans fe rên ci as de
ren das vin cu la das à edu ca ção. Como se
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sabe, exis te uma re la ção re cí pro ca en tre po -
bre za e su be du ca ção.

O Bra sil, na bus ca de re mé di os para as
suas dis pa ri da des so ci a is, en con trou nes sas
trans fe rên ci as um meio para su pe rar pro ble-
mas, ge ran do di ver sos pro gra mas em ní vel
fe de ral, es ta du al e mu ni ci pal. Hoje, o Mi nis té-
rio da Edu ca ção co or de na o Pro gra ma Na ci o-
nal de Ren da Mí ni ma vin cu la da à Edu ca ção –
“Bol sa-Esco la” –, sur gi do como um des do bra-
men to do Pro gra ma de Ga ran tia de Ren da
Mí ni ma. Pelo nú me ro de Mu ni cí pi os, fa mí li as
e cri an ças aten di das e pelo vo lu me de re cur-
sos fi nan ce i ros, as se gu ra lu gar de des ta que
no mun do. Por tan to, suas pro por ções não só
acon se lham, mas re co men dam even tos como 
o pre sen te, em que se com pa ram ex pe riên ci-
as e se ve ri fi cam re sul ta dos de ava li a ções,
para com pre en der o que tem dado cer to e o
que cons ti tui li mi ta ção de pro gra mas so ci a is
si mi la res. Na com pa ra ção in ter na ci o nal, o
Bra sil não está de mãos va zi as, ao con trá rio,
tem re a li za ções a apre sen tar, re sul ta dos a
dis cu tir e, como de cor rên cia, mu i to a apren der
com pro gra mas si mi la res.

Com par ti lhar tais ex pe riên ci as é um
im pe ra ti vo de com pro mis sos in ter na ci o na-
is as su mi dos, pelo Bra sil e por mu i to ou-
tros pa í ses na Con fe rên cia de Da car, em
2000, pre ci sa men te dez anos de po is da
Con fe rên cia Mun di al de Edu ca ção para
To dos, em Jom ti en, na Chi na. As me tas de 
edu ca ção para to dos se ba se i am na de fi ni-
ção da edu ca ção como um di re i to hu ma no
fun da men tal, que cons ti tui “a cha ve para
um de sen vol vi men to sus ten tá vel, as sim
como para as se gu rar a paz e a es ta bi li da-
de den tro de cada país e en tre eles e, por -
tan to, meio in dis pen sá vel para al can çar a
par ti ci pa ção efe ti va nas so ci e da des e eco -
no mi as do sé cu lo XXI afe ta das pela rá pi da
glo ba li za ção”. Nes se sen ti do, o Bra sil se
com pro me teu, en tre ou tros pon tos, a as-
so ci ar a edu ca ção à luta con tra a po bre za.
Tan to na edu ca ção re gu lar quan to na de
jo vens e adul tos, des ta ca ram-se a eqüi da-
de, com vis tas es pe ci al men te aos gru pos
me nos fa vo re ci dos e em cir cuns tân ci as di -
fí ce is, e a qua li da de, mu i to além da sim-
ples ma trí cu la na es co la.

Por sua vez, a De cla ra ção de Co cha-
bam ba, de 2001, as si na da pe los pa í ses la ti-

no-ame ri ca nos e do Ca ri be, des ta ca que a
edu ca ção não pode, por si mes ma, eli mi nar
a po bre za e nem pode, so zi nha, cri ar as
con di ções ne ces sá ri as para o cres ci men to
eco nô mi co sus ten ta do ou o bem-es tar so ci-
al. Mas, fri sa, a edu ca ção con ti nua a ser “a
base para o de sen vol vi men to pes so al e um
fa tor de ter mi nan te para a me lho ria sig ni fi ca-
ti va da igual da de de aces so às opor tu ni da-
des de uma me lhor qua li da de de vida”. Daí,
em nos so con ti nen te, o fato de a edu ca ção
re pre sen tar me ca nis mo bá si co para uma
efe ti va de mo cra ti za ção so ci al.

Srªs e Srs. Se na do res, os de sa fi os pla -
ne tá ri os têm tido pro pos tas e res pos tas
tam bém de alar ga do âm bi to. Para che gar ao 
aces so, qua li da de, efi ciên cia e de mo cra ti za-
ção da edu ca ção já não é pos sí vel atu ar
ape nas na edu ca ção. E, de modo si mi lar,
não se pode lu tar efi caz men te con tra a po-
bre za sem con tar com a edu ca ção – edu ca-
ção me re ce do ra do nome, ca paz de aten der
às ne ces si da des de apren di za gem e que
ga ran ta a aqui si ção de co nhe ci men tos e
com pe tên ci as es sen ci a is à vida. 

A dig ni fi ca ção da pes soa hu ma na en-
vol ve a sua ca pa ci da de de ser au tô no ma e
in de pen den te. Está re la ci o na da à sua ca pa-
ci da de de cri ar e de mo di fi car a sua pa i sa-
gem por meio do tra ba lho. E tam bém está
pro fun da men te re la ci o na da ao de sen vol vi-
men to de suas pos si bi li da des de apren der a 
co nhe cer, apren der a fa zer, apren der a con -
vi ver e apren der a ser, os qua tro gran des pi -
la res da edu ca ção para o sé cu lo XXI, apre -
sen ta dos pelo Re la tó rio De lors.

A edu ca ção, po rém, não che ga a um
ho mem abs tra to, mas in se ri do em cir cuns tân-
ci as his tó ri co-so ci a is mu i tas ve zes in jus tas e
do lo ro sas. Doar-lhe sim ples men te al gu ma co i-
sa, por me lho res que se jam as in ten ções,
pode ser um ca mi nho para tor ná-lo ou man-
tê-lo de pen den te. Para que isso não ocor ra, é
in dis pen sá vel que, ao re ce ber, o ho mem pos -
sa ser ca paz de exer cer es co lhas e se be ne fi-
ci ar do pro ces so li ber ta dor da edu ca ção. Por -
tan to, as trans fe rên ci as de ren da vin cu la das à
edu ca ção apre sen tam um po ten ci al gi gan tes-
co e ain da am pla men te inex plo ra do no sen ti-
do de su pe rar os es que mas tra di ci o na is. Não
são mera des pe sa, não são sim ples con su mo.
Ao con trá rio, po dem abrir lar gas ave ni das
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para que o ho mem seja e es te ja no seu mun -
do. É um pro ces so de plan tio, com co lhe i ta
cer ta e de ter mi na da.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,
por isso mes mo a Co mis são de Edu ca ção do
Se na do Fe de ral se con gra tu la com o Mi nis té-
rio da Edu ca ção e as en ti da des or ga ni za do-
ras des se con cla ve. Essa é uma opor tu ni da de
úni ca de es can ca rar as ja ne las para o mun do,
de ana li sar de sa fi os e res pos tas que já de i xa-
ram de ser na ci o na is e, pela es ca la, se tor na-
ram mun di a is. Gran des pro ble mas re que rem
tam bém gran des so lu ções.

Au gu ro, por tan to, que essa opor tu ni da-
de seja util men te apro ve i ta da. Que apren da-
mos com pos si bi li da des e li mi ta ções, com
acer tos e tam bém even tu a is en ga nos. O
tem po não es pe ra. Ao con trá rio, a es ca la da
po bre za e da su be du ca ção re quer um en tre-
la ça men to de for ças que en vol ve os di fe ren-
tes Po de res da Re pú bli ca e os di ver sos ní-
ve is de go ver no. Não por aca so a Lei Ma i or
do País pre vê para o cam po edu ca ci o nal o
re gi me in ter go ver na men tal de co la bo ra ção.
Pre vê tam bém o Pla no Na ci o nal de Edu ca-
ção, de du ra ção plu ri a nu al, como um com-
pro mis so in de cli ná vel do Go ver no e da so ci-
e da de no sen ti do de ex pan dir e aper fe i ço ar
a edu ca ção, como meio e re sul ta do do com -
ba te à po bre za. Em ou tras pa la vras, o qua -
dro nor ma ti vo des te País con si de ra a edu-
ca ção tão gran de e im por tan te que, em fa-
vor dela, de vem unir for ças os Po de res
cons ti tu ci o nal men te har mô ni cos e in de pen-
den tes. Do mes mo modo, as di fe ren tes es fe-
ras go ver na men ta is de vem co la bo rar en tre
si por que a edu ca ção as trans cen de. É um
pac to con tí nuo de for ças di ver si fi ca das em
tor no de ob je ti vos co muns.

Bus can do ser in can sá vel na sua luta
e ten do ce le bra do re cen te men te a Se ma-
na de Edu ca ção para To dos, a Co mis são
de Edu ca ção do Se na do Fe de ral de se ja
que esse even to ren da fru tos pre ci o sos,
para que te nha mos um mun do me lhor e
mais dig no.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da-

res) – So bre a mesa, avi sos que se rão li dos pelo Sr. 1º 
Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Gil vam Bor ges.

São li dos os se guin tes:

Avi so nº 1.171-SGS-TCU

Bra sí lia-DF, 8 de maio de 2002

AVISO Nº 32, DE 2002-CN
(nº 1.171/2002, na ori gem)

Se nhor Pre si den te,
Enca mi nho a Vos sa Exce lên cia, para co nhe ci men-

to, có pia da De ci são n° 460/2002, ado ta da pelo Tri bu nal
de Con tas da União na Ses são Ordi ná ria  do Ple ná rio de
8-5-02, bem como dos res pec ti vos Re la tó rio e Voto que a 
fun da men tam, re fe ren te ao re la tó rio de le van ta men to de
au di to ria re a li za do na Com pa nhia de Trans por tes de Sal -
va dor – CTS (TC nº 005.178/2001-0).

Aten ci o sa men te, – Val mir Cam pe lo,  na Pre si-
dên cia.

DECISÃO Nº 460 /2002 – TCU – Ple ná rio

1. Pro ces so nº TC-005.178/2001-0 (c/ 20 vo lu mes).
2. Clas se de Assun to: V – Re la tó rio de Le van ta men-
to de Au di to ria re a li za do em cum pri men to à De ci são
nº 122/2001 – TCU – Ple ná rio.
3. Enti da de: Com pa nhia de Trans por tes de Sal va dor –
CTS.
4. Res pon sá vel: Ivan Car los Alves Bar bo sa (Se cre-
tá rio Mu ni ci pal de Trans por tes de Sal va dor e Di re-
tor-Pre si den te da CTS).
5. Re la tor: Au di tor Mar cos Bem que rer Cos ta.
6. Re pre sen tan te do Mi nis té rio Pú bli co: não atu ou.
7. Uni da de Téc ni ca: Se cex/BA.
8. De ci são: O Tri bu nal Ple no, di an te das ra zões ex-
pos tas pelo Re la tor, DECIDE:

8.1 – aco lher, em par te, as ra zões de jus ti fi ca ti-
vas apre sen ta das pelo Sr. Ivan Car los Alves Bar bo-
sa;

8.2 – de ter mi nar:
8.2.1 – à Com pa nhia de Trans por tes de Sal va-

dor – CTS que, nas li ci ta ções in ter na ci o na is que con -
du zir e cujo ob je to en vol va re cur sos fe de ra is, exi ja de
to dos os li ci tan tes a apre sen ta ção das pro pos tas e
do cu men ta ção tam bém em lín gua por tu gue sa, sem -
pre que esse pro ce di men to não es te ja em con fli to
com exi gên cia ex pres sa do or ga nis mo fi nan ci a dor;

8.2.2 – à Com pa nhia Bra si le i ra de Trens Urba nos
– CBTU que for ma li ze, se ain da não o fez, o re gis tro no
Si a fi do Con vê nio s/n, fir ma do en tre a União, o Esta do
da Ba hia e o Mu ni cí pio de Sal va dor, em 16-1-98, ten do
como ob je to o fi nan ci a men to das obras de im plan ta ção
do Me trô de Sal va dor – Me tro sal;

8.2.3 – à Se cre ta ria de Con tro le Exter no no
Esta do da Ba hia que, em cum pri men to ao su bi tem
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8.6 da De ci são nº 122/01 – Ple ná rio, pro mo va a apen -
sa ção dos pre sen tes au tos aos do TC
006.493/2000-9;

8.3 – en ca mi nhar có pia da pre sen te De ci são,
bem as sim do Re la tó rio, Pro pos ta de De ci são que a
fun da men tam e dos Vo lu mes Prin ci pal, 19 e 20 des -
tes au tos ao Exmo. Sr. De pu ta do Wal ter Pi nhe i ro, in -
for man do-lhe, nos ter mos do art. 45, § 2º, da Re so lu-
ção TCU nº  136/2000, que a ques tão re fe ren te à ad -
ju di ca ção do ob je to da Con cor rên cia Inter na ci o nal nº
SA-01 está sen do tra ta da nos au tos do
TC-006.493/2000-9, ain da pen den tes de jul ga men to;

8.4 – en ca mi nhar có pia da pre sen te De ci são,
bem como do Re la tó rio e Pro pos ta de De ci são que a
fun da men tam:

8.4.1 – à Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça men-
tos Pú bli cos e Fis ca li za ção do Con gres so Na ci o nal,
in for man do-lhe que as ir re gu la ri da des de tec ta das
nes ta au di to ria não cons ti tu em óbi ce à con ti nu i da de
das obras de im ple men ta ção do Me trô de Sal va dor
(Pla no de Tra ba lho nº 26.783.0222.5366.0001);

8.4.2 – ao Exmo. Sr. Mi nis tro de Esta do da Fa -
zen da, para co nhe ci men to.

9. Ata nº 14/2002 – Ple ná rio
10. Data da Ses são: 8-5-2002 – Ordi ná ria
11. Espe ci fi ca ção do quo rum:
11.1 Mi nis tros pre sen tes: Val mir Cam pe lo (na

Pre si dên cia), Mar cos Vi ni ci os Vi la ça, Iram Sa ra i va,
Adylson Mot ta, Wal ton Alen car Ro dri gues, Gu i lher me
Pal me i ra, Ubi ra tan Agui ar e Ben ja min Zymler.

11.2. Au di to res pre sen tes: Lin coln Ma ga lhães
da Ro cha, Au gus to Sher man Ca val can ti e Mar cos
Bem que rer Cos ta (Re la tor).

Val mir Cam pe lo, na Pre si dên cia – Mar cos
Bem que rer Cos ta, Re la tor.

GRUPO I – CLASSE V – Ple ná rio
TC-005.178/2001-O (c/20 vo lu mes)
Na tu re za: Le van ta men to de Au di to ria.
Enti da de: Com pa nhia de Trans por tes

de Sal va dor – CTS
Res pon sá vel: Ivan Car los Alves Bar bo-

sa, Se cre tá rio Mu ni ci pal de Trans por tes de
Sal va dor e Di re tor-Pre si den te da CTS.

Emen ta: Fis co bras 2001. Le van ta men to
de Au di to ria nas obras de cons tru ção do Me -
trô de Sal va dor – Me tro sal, em cum pri men to
à De ci são nº 122/2001 – Ple ná rio. Ve ri fi ca ção
de fa lhas e ir re gu la ri da des. Au diên cia do res -
pon sá vel. Aco lhi men to, em par te, das ra zões
de jus ti fi ca ti va. De ter mi na ções. Apen sa ção

dos au tos aos do pro ces so de Re pre sen ta-
ção, em obe diên cia ao su bi tem 8.6 da De ci-
são nº 122/2001 – Ple ná rio.

Re la tó rio

Tra ta-se do Re la tó rio de Le van ta men to de Au di-
to ria re a li za da pela Se cex/BA, em cum pri men to à De -
ci são nº 122/2001 – Ple ná rio, nas obras de cons tru-
ção e im plan ta ção do Me trô de Sal va dor (Me tro sal),
em fase de exe cu ção, com re cur sos do Ban co Inter -
na ci o nal para Re cons tru ção e De sen vol vi men to –
BIRD, da União Fe de ral, do Esta do da Ba hia, do Mu -
ni cí pio de Sal va dor e, em eta pa pos te ri or, da ini ci a ti va
pri va da.

2. Nas con clu sões do le van ta men to de au di to ria
de fls. 178/188, a equi pe de ana lis tas da Se cex/BA
pro pôs a au diên cia do Sr. Ivan Car los Alves Bar bo sa,
Se cre tá rio Mu ni ci pal de Trans por tes Urba nos e Di re-
tor-Pre si den te da Com pa nhia de Trans por tes de Sal -
va dor, para que apre sen tas se ra zões de jus ti fi ca ti va
quan to às se guin tes ocor rên ci as:

2.1 – des vio de fi na li da de con sis ten te na trans -
fe rên cia de ônus re la ti vo ao su por te fi nan ce i ro para o
cum pri men to do ob je to con ve ni al à União, bem as sim
que bra do equi lí brio eco nô mi co-fi nan ce i ro en tre as
par tes que ce le bra ram o con vê nio s/n. as si na do
16-1-98, para fi nan ci a men to das obras do Me trô de
Sal va dor. Tal ir re gu la ri da de te ria se con subs tan ci a do
no Pri me i ro Ter mo Adi ti vo ao Con vê nio 048.00, que
pre vê, em sua Cláu su la Pri me i ra, le tra a, o apor te de
re cur sos fe de ra is, no mon tan te de R$33.900.000,00,
des ti na dos à im plan ta ção do Me tro sal, em de sa cor do
com o com pro mis so as su mi do pelo Esta do pe ran te a
União e o Ban co Mun di al (BIRD) de par ti ci par fi nan-
ce i ra men te do em pre en di men to;

2.2 – inob ser vân cia do art. 207, II, do R1/TCU
c/c o art. 4º, I, e art. 13, ca put, am bos da Cons ti tu i ção
Fe de ral de 1988, haja vis ta a ado ção do in glês como
idi o ma ofi ci al. Mal gra do a Lei nº 8.666/93, em seu art.
42, § 5º, fa cul te o uso das nor mas de li ci ta ção ex pe di-
das pelo BIRD, te ria sido des pre za da a so be ra nia na -
ci o nal ao não se re que rer dos li ci tan tes có pia em por-
tu guês dos do cu men tos, prin ci pal men te em re la ção
aos li ci tan tes bra si le i ros, para os qua is a nor ma do
BIRD ex cep ci o na a obri ga to ri e da de da lín gua es tran-
ge i ra, ca u san do tam bém pre ju í zo à fis ca li za ção ofi ci-
al e dos re pre sen tan tes da so ci e da de, dos qua is não
se deve exi gir pro fi ciên cia em lín guas es tran ge i ras
para o de sem pe nho de suas fun ções;

2.3 – ad ju di ca ção do ob je to da li ci ta ção ao li ci-
tan te se gun do co lo ca do na pro pos ta de pre ços do
cer ta me, Con sór cio Ca mar go Cor rêa – Andra de Gu ti-
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er rez – Si e mens AG, após a des clas si fi ca ção do pri -
me i ro co lo ca do, o Con sór cio Impre gi lo SpA – So a res
da Cos ta (Con sór cio Trans ba hia), a qual se te ria fun -
da do em for ma li da des e em hi pó te ses am bi en ta is op -
ci o na is, sem jus ti fi ca ção e mo ti va ção que aten des-
sem ao in te res se pú bli co, o que re dun dou na es co lha
de pro pos ta com pre ço R$8.049.597,13 su pe ri or à de
me nor pre ço;

2.4 – des res pe i to ao prin cí pio do equi lí brio eco -
nô mi co-fi nan ce i ro do con tra to ad mi nis tra ti vo ce le bra-
do com o con sór cio ven ce dor da li ci ta ção, em de tri-
men to do Po der Pú bli co, com pos si bi li da de de oca si o-
nar gra ves pre ju í zos ao Erá rio, con sis ten te na in clu-
são de dis po si ti vo que per mi te mu dan ça na for ma de
pa ga men to de pre ço para de ter mi na dos ser vi ços
(itens de Par tes Va riá ve is), abran gen do so men te as
si tu a ções be né fi cas para o con sór cio con tra ta do, to-
man do viá vel a re du ção de ser vi ços sem cor res pon-
den te re du ção de cus tos;

3. A par dis so, a equi pe pro pôs:
3.1 – as se guin tes de ter mi na ções:
3.1.1 – ao res pon sá vel pela Com pa nhia Bra si le-

i ra de Trens Urba nos – CBTU, para que pro vi den ci as-
se o re gis tro, no sis te ma Si a fi, do Con vê nio s/n. fir ma-
do pela União, Esta do da Ba hia e Mu ni cí pio de Sal va-
dor, para dar cum pri men to ao man da men to con ti do
no art. 52, § 2º, do De cre to nº 93.872/86;

3.1.2 – ao Mi nis té rio da Fa zen da, para que or de-
nas se a li be ra ção de re cur sos da União com vis tas à
atu a li za ção do cro no gra ma de de sem bol so pla ne ja do
para a exe cu ção do em pre en di men to, de for ma a evi -
tar au men to de des pe sa com a taxa de per ma nên cia
de 0,75% ao ano, co bra da pelo Bird, cor res pon den te
ao cus to pelo não em pre go da ver ba do em prés ti mo
pos ta à dis po si ção, dado ser a obra vin cu la da à con -
tra par ti da da União;

3.1.3 – a apen sa ção do pre sen te pro ces so ao
TC 006.493/2000-9, com ful cro no su bi tem 8.6 da De -
ci são nº  122/01 – Ple ná rio, em ra zão de am bos tra ta-
rem de in dí cio de ir re gu la ri da de do mes mo tipo e no
mes mo con tra to.

4. Pro mo vi da a au diên cia, o res pon sá vel apre -
sen tou suas ra zões de jus ti fi ca ti va e do cu men ta ção
cor res pon den te, que pas sa ram a cons ti tu ir o vo lu me
1 des tes au tos e fo ram mi nu den te men te exa mi na das
pela Se cex/BA, na ins tru ção de fls. 56 1/574 do vo lu-
me 20, como a se guir sin te ti za do.

5. Qu an to ao des vio de fi na li da de no Pri me i ro
Ter mo Adi ti vo ao Con vê nio 048.00 (item 1 da au diên-
cia), têm-se:

5.1. Ra zões do res pon sá vel: a uni da de téc ni ca
par tiu do pres su pos to equi vo ca do de que o Esta do da 
Ba hia es ta ria se va len do de re cur sos fe de ra is para
hon rar sua con tra par ti da no em pre en di men to. Além
de a re da ção do dis po si ti vo ques ti o na do no Pri me i ro
Ter mo Adi ti vo não dar mar gem ao en ten di men to es -
po sa do pela Se cex/BA, tal cláu su la se quer pro du ziu
efe i tos, eis que foi re vo ga da ta ci ta men te pelo Ma nu al
de Mo vi men ta ção de Re cur sos ins ti tu í do pela Re so-
lu ção nº 1/2000 do Con se lho Di re tor do Con vê nio, de
26-7-2000. Por fim, não foi fe i to re pas se de re cur sos
fe de ra is ao em pre en di men to no pe río do que me de ia
a as si na tu ra do ter mo adi ti vo e a Re so lu ção nº 1/2000 
(en tre 26-6 e 26-7-2000).

5.2. Exa me da Se cex/BA: o ques ti o na men to da
au diên cia re fe riu-se ao fato de exis tir ter mo adi ti vo
(Cláu su la Pri me i ra, alí nea a) no qual se con sig na va
pre vi são de re pas se de ape nas R$8.800.000,00 pelo
Esta do da Ba hia e de R$33.900.000,00 por par te da
União, sem que hou ves se a for mal e pré via con cor-
dân cia des ta úl ti ma. Haja vis ta que não se ve ri fi ca ram
re pas ses da União e que hou ve re vo ga ção tá ci ta do
dis po si ti vo in qui na do pela Re so lu ção nº 1/2000, do
Con se lho Di re tor do Con vê nio, tem-se por elu ci da da
a ques tão, não se ve ri fi can do con se qüên ci as ne ga ti-
vas a qual quer dos en tes en vol vi dos.

6. No to can te à ado ção ofi ci al do idi o ma in glês
na con du ção da Con cor rên cia Inter na ci o nal SA -01
(item 2 da au diên cia), fo ram es tas as ale ga ções do
res pon sá vel e a aná li se da uni da de téc ni ca:

6.1. Ra zões do res pon sá vel: O edi tal de li ci ta ção
se guiu o pa drão es ta be le ci do pelo Bird, que é obri ga-
tó rio, nos ter mos dos acor dos as si na dos, e cuja uti li-
za ção en con tra am pa ro no art. 42, § 5º, da Lei nº
8.666/93. Exis te ju ris pru dên cia pro cla man do não ser
aten ta tó ria à so be ra nia na ci o nal a ado ção das nor -
mas e di re tri zes do Bird, em si tu a ções que jan das
(AMS 95.01.19153-2/TO, TRF da 1ª Re gião, DJ de
20-9-99). As re gras do Bird se des ti nam a evi tar pro -
ble mas de com pre en são do tex to edi ta lí cio, ori un das
de tra du ções mal ela bo ra das. Ade ma is, o mu ni cí pio
exi giu dos li ci tan tes na ci o na is, como lhe é fa cul ta do,
que apre sen tas sem có pia em por tu guês da pro pos ta,
no que foi aten di do in clu si ve pe las em pre sas es tran-
ge i ras. De res to, sem pre que so li ci ta do, em obe diên-
cia ao prin cí pio da ra zo a bi li da de, o mu ni cí pio tem pro -
ce di do à tra du ção ju ra men ta da dos do cu men tos em
in glês.

6.2. Exa me da Se cex/BA: o fato de pre va le ce-
rem nor mas ou tras que não a Lei nº 8.666/93 nas li ci-
ta ções re a li za das nos ter mos do art. 42, § 5º, da que le
di plo ma le gal não im por ta afas tar o cum pri men to de
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to dos os dis po si ti vos da Lei Ge ral de Li ci ta ções, por -
quan to, em não ha ven do co li dên cia en tre as di re tri zes
do Bird e o mul ti ci ta do di plo ma le gal, este deve ser
ob ser va do. O pró prio res pon sá vel re co nhe ce ter exi -
gi do dos li ci tan tes na ci o na is có pia em por tu guês da
pro pos ta, sob o ar gu men to de que isso lhe era fa cul-
ta do. Entre tan to, em res pos ta à per gun ta for mu la da
por uma das em pre sas, afir mou que só se ria ne ces-
sá ria a apre sen ta ção da ver são em in glês (fl. 22 do
Ane xo V ao vo lu me 10 do TC 006.493/2000-9). Se a
Com pa nhia de Trans por tes de Sal va dor so li ci tou dos
na ci o na is uma có pia em por tu guês, de ve ria ter ge ne-
ra li za do a exi gên cia, equa li zan do o ônus obri ga ci o nal
dos par ti ci pan tes, aten den do ple na men te aos prin cí-
pi os da iso no mia, pu bli ci da de e ra zo a bi li da de. Assim,
cum pre ori en tar a CTS para que uni ver sa li ze tal exi -
gên cia em li ci ta ções vin dou ras.

7. Com res pe i to à ad ju di ca ção do ob je to à se -
gun da co lo ca da no cer ta me (item 3 da au diên cia), fo -
ram os se guin tes os pro nun ci a men tos:

7.1. Ra zões do res pon sá vel: a con clu são da
equi pe de au di to ria par te da fal sa pre mis sa de que a
li ci ta ção era do tipo me nor pre ço. Des con si de ra, ade -
ma is, a sen ten ça da Jus ti ça Fe de ral de 1ª ins tân cia
que as sen tou não ser o pre ço o úni co cri té rio obe de-
ci do no jul ga men to das pro pos tas, bem como re gis-
trou te rem sido enu me ra das pela co mis são de li ci ta-
ção as di ver sas fa lhas en con tra das na pro pos ta do
con sór cio que ofe re ceu o me nor pre ço. O jul ga men to
da co mis são, que me re ceu o aval do Bird, enu me rou
to das as fa lhas en se ja do ras da des clas si fi ca ção do
Con sór cio Trans ba hia, as qua is fo ram co men ta das no 
me mo ri al apre sen ta do no TC 006.493/2000-9, cu jos
ter mos o res pon sá vel hou ve por bem re i te rar, como
se in te i ra men te trans cri tos es ti ves sem em suas ra-
zões, para to dos os efe i tos le ga is.

7.2. Exa me da Se cex/BA: essa mes ma ques tão
é ob je to do TC 006.493/2000-9, au tu a do em
23-5-2000, em vir tu de de re pre sen ta ção da em pre sa
Impre gi lo SpA con tra a li ci ta ção sob co men to, e ain da
pen den te de jul ga men to, ten do como Re la tor o Mi nis-
tro Ubi ra tan Agui ar. Con si de ran do que a ques tão foi
ana li sa da em pri me i ro lu gar e in te gral men te na que les
au tos, ten do sido au tu a do o pre sen te pro ces so
tão-so men te em 15-5-2001, em cum pri men to à De ci-
são nº 122/01 – Ple ná rio, a qual es ta be le ce que as -
sun tos des sa na tu re za de vem cons ti tu ir pro ces so es -
pe cí fi co e apar ta do, deve a ques tão con ti nu ar sen do
ana li sa da nos au tos do TC 006.493/2000-9, onde
cons tam exa us ti vo re la tó rio e to dos os ele men tos
per ti nen tes à con tro vér sia, tais como có pia dos au tos
do man da do de se gu ran ça im pe tra do pela Impre gi lo

SpA jun to à Jus ti ça Fe de ral, do qual a re fe ri da em pre-
sa de sis tiu, an tes da apre ci a ção do re cur so que in ter-
pôs con tra a de ci são de 1ª ins tân cia que in de fe ri ra o
re mé dio he rói co.

8. No que ati na ao des res pe i to ao prin cí pio do
equi lí brio eco nô mi co-fi nan ce i ro do Con tra to Admi nis-
tra ti vo SA-01 (item 4 da au diên cia), as sim se ma ni fes-
ta ram o res pon sá vel e a uni da de téc ni ca:

8.1. Ra zões do res pon sá vel: a li ci ta ção da qual 
se ori gi nou o con tra to ce le bra do com o Con sór cio
Ca mar go Cor rêa – Andra de Gu ti er rez – Si e mens
AG foi fe i ta na mo da li da de turn key, equi va len te à li -
ci ta ção por pre ço glo bal da lei bra si le i ra. No con tra-
to, foi es ta be le ci do um me ca nis mo de ma nu ten ção
do equi lí brio eco nô mi co-fi nan ce i ro, a ser uti li za do
em ca rá ter ex cep ci o nal, ante even tu al su per ve niên-
cia de au men to no vo lu me de ser vi ços de sen vol vi-
dos no sub so lo. Tal me ca nis mo con sis te no pa ga-
men to com ple men tar ao pre ço con tra ta do, caso os
quan ti ta ti vos de ser vi ços re la ti vos às es ta cas e tú nel
ex ce de rem em 10% o es ti ma do no pro je to bá si co,
mul ti pli can do-se os pre ços uni tá ri os pela quan ti da de
de tra ba lhos exe cu ta dos no mês de ava li a ção. A Se -
cex/BA equi vo ca-se ao con si de rar des res pe i ta do o
equi lí brio eco nô mi co-fi nan ce i ro, pois o item im pug-
na do visa jus ta men te a ga ran ti-lo, não sen do le o ni-
na a cláu su la, mas be né fi ca à Admi nis tra ção, na
me di da em que as se gu ra a ine xis tên cia de qual quer
ônus adi ci o nal quan do os quan ti ta ti vos dos ser vi ços
fo rem até 10% ma i o res que a es ti ma ti va do pro je to
bá si co. Em con clu são, se a cláu su la for anu la da, so -
bre ter di re i to à con tra ta da ao pa ga men to por ser vi-
ços ex tra or di ná ri os, a Admi nis tra ção ain da per de rá
o be ne fí cio de se ver imu ne a re vi sões nos pa ga-
men tos por ser vi ços ex ce den tes em até 10% as pre-
vi sões ini ci a is.

8.2.Exa me da Se cex/BA: o ques ti o na men to da
au diên cia não re si dia pro pri a men te no es ta be le ci-
men to da cláu su la de 10%, mas sim na sua exis tên-
cia ape nas na hi pó te se de ser vi ços re a li za dos em
ex ces so, não ha ven do a cor res pon dên cia para ser -
vi ços re a li za dos em quan ti ta ti vos in fe ri o res em mais
de 10% à pre vi são ori gi nal, o que im pli ca um dano
po ten ci al à Admi nis tra ção. Assim, as as ser ti vas do
res pon sá vel não lo gra ram ex pli car por que não exis -
te cláu su la con tra tu al no mes mo sen ti do, quan do os
ser vi ços fo rem in fe ri o res aos cons tan tes do pro je to
bá si co. Por ou tro lado, os ser vi ços sus ce tí ve is de re -
mu ne ra ção nos ter mos do dis po si ti vo ver gas ta do já
se en con tram pró xi mos do fim, não ten do sido de-
tec ta da va ri a ção para mais nem para me nos dos
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quan ti ta ti vos. De qual quer modo, mis ter se faz a cor -
re ção do dis po si ti vo vi ci a do do con tra to, não con-
sen tâ neo com o prin cí pio do equi lí brio eco nô mi co-fi-
nan ce i ro.

9. Fi nal men te, em bo ra não te nham sido ob je to
de au diên cia, as duas ques tões cons tan tes do item
3.1 do pre sen te Re la tó rio, a res pe i to das qua is a equi -
pe de au di to ria for mu lou pro pos ta de de ter mi na ções,
in te gra ram as ra zões de jus ti fi ca ti va do res pon sá vel e
me re ce ram co men tá ri os da uni da de téc ni ca, a se guir
su ma ri za dos:

9.1. Ra zões do res pon sá vel: no to can te ao re -
gis tro no Si a fi do Con vê nio s/nº fir ma do en tre a União, 
o Esta do da Ba hia e o Mu ni cí pio de Sal va dor, deu-se
omis são que não com pro me te o ne gó cio ju rí di co, de-
ven do-se aten tar para o fato de que, à épo ca da ce le-
bra ção, a Com pa nhia Bra si le i ra de Trens Urba nos –
CBTU não ope ra va o Si a fi, o que só veio a ocor rer, em 
sua mo da li da de to tal, em ja ne i ro de 2000.

9.2. Exa me da Se cex/BA: os es cla re ci men tos
me re cem aco lhi men to.

9.3. Ra zões do res pon sá vel: quan to à afir ma-
ção de que hou ve des cum pri men to in jus ti fi ca do do
cro no gra ma fí si co-fi nan ce i ro da obra por par te da
CBTU, ve ri fi cou-se, em ver da de, ocor rên cia su per-
ve ni en te so bre a qual as par tes não ti ve ram qual-
quer in fluên cia ou con tro le, con sis ten te na apro va-
ção de re cur sos subs tan ci al men te in fe ri o res, na lei
or ça men tá ria, aos da pro pos ta ori gi nal apre sen ta da
tem pes ti va men te pela CBTU, o que des ca rac te ri za a 
im pu ta ção de de sí dia àque la en ti da de.

9.4. Exa me da Se cex/BA: o ar gu men to com que
os res pon sá ve is jus ti fi cam a ocor rên cia é pla u sí vel.

10. Em suas con clu sões, a Se cex/BA pro pôs
(fls. 569/574 do vo lu me 20):

10.1 – se jam con si de ra das es cla re ci das as se -
guin tes ques tões:

a) des vio de fi na li da de iden ti fi ca do no Pri me i ro
Ter mo Adi ti vo do Con vê nio 048.00 (item 1 da au diên-
cia);

b) des res pe i to ao prin cí pio do equi lí brio eco nô-
mi co-fi nan ce i ro do Con tra to AS-0l(item 4 da au diên-
cia);

c) au sên cia de nú me ro e re gis tro no Si a fi do
Con vê nio s/nº fir ma do em 16-1-98 en tre a União, o
Esta do da Ba hia e o Mu ni cí pio de Sal va dor (item ob -
je to de pro pos ta de de ter mi na ção);

d) atra so no cro no gra ma fí si co-fi nan ce i ro do
em pre en di men to (item ob je to de pro pos ta de de ter-
mi na ção);

10.2 – se jam aco lhi das, em par te, as ra zões de
jus ti fi ca ti va quan to à ado ção ofi ci al do idi o ma in glês
na con du ção da li ci ta ção (item 2 da au diên cia);

10.3 – seja con cen tra do o exa me da ques tão ati -
nen te à des clas si fi ca ção da pro pos ta do Con sór cio
Trans ba hia (item 3 da au diên cia) no TC-006.493/2000-9,
re fe ren te a Re pre sen ta ção que ver sa so bre a mes ma
ma té ria e au tu a do an te ri or men te aos pre sen tes au tos,
os qua is de ve rão nele ser apen sa dos, em cum pri men to
ao su bi tem 8.6 da De ci são nº 122/01 – Ple ná rio e às ins -
tru ções in ser tas no Me mo ran do Cir cu lar nº 13/01 da Se -
ge cex;

10.4 – seja de ter mi na do:
10.4.1 – à Com pa nhia Bra si le i ra de Trens Urba -

nos – CBTU que for ma li ze a ne ces sá ria atu a li za ção
do re gis tro ca das tral do Con vê nio s/nº ce le bra do em
16-1-98, en tre a União, o Esta do da Ba hia e o Mu ni cí-
pio de Sal va dor;

10.4.2 – à Com pa nhia de Trans por tes de Sal va-
dor – CTS que:

10.4.2.1 – uni ver sa li ze, em li ci ta ções aná lo gas às
dos pre sen tes au tos, a exi gên cia de apre sen ta ção de
do cu men tos e pro pos ta tam bém no idi o ma por tu guês;

10.4.2.2 – pro mo va as efe ti vas me di das cor re ti-
vas quan to ao dis po si ti vo con tra tu al re ge dor da me to-
do lo gia de afe ri ção e pa ga men to de pre ços va riá ve is,
com vis tas a as se gu rar o equi lí brio eco nô mi co- fi nan-
ce i ro en tre as par tes;

10.5 – seja co mu ni ca da ao Sr. Mi nis tro da Fa-
zen da a exis tên cia de re tar da men to na li be ra ção da
par ce la que cabe à União no em pre en di men to do
Me tro sal, acar re tan do atra so nos re pas ses do BIRD
e ge ran do au men to de des pe sa, por for ça da in ci-
dên cia de taxa de per ma nên cia de 0,75% ao ano,
co bra da por aque le or ga nis mo in ter na ci o nal.

11. Como pro pos ta exor di al, o ana lis ta da Se-
cex/BA pre co ni zou o en vio da de ci são que vier a ser
to ma da à Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça men tos
Pú bli cos e Fis ca li za ção do Con gres so Na ci o nal, com
o es co po de afas tar o con tin gen ci a men to de re cur sos
da União in ci den te so bre as obras do Me tro sal. Assi -
na lou, in ver bis:

”60. Con clu si va men te, en ten de mos, por
via de con se qüên cia, in sub sis tir mo ti vo para a
man ten ça do con tin gen ci a men to de re cur sos
fe de ra is or ça men tá ri os, con si de ran do a ex pli-
ci ta ção sa tis fa tó ria so bre os in dí ci os de ir re gu-
la ri da de apon ta dos, além do fato de que a re -
pe ti da ques tão da ad ju di ca ção e con tra ta ção
do se gun do co lo ca do no cer ta me li ci ta tó rio

Maio  de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  22 08701

    403MAIO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



não se con fir mou, até en tão, como ir re gu la ri-
da de efe ti va men te pra ti ca da, eis que, no mul -
tir re fe ri do pro ces so de Re pre sen ta ção, o as-
sun to con ti nua ob je to de ave ri gua ção, sem
de ci são de fi ni ti va do TCU. (...) A re le vân cia da 
obra me tro viá ria, por seu tur no, e seu sig ni fi-
ca do para a Co mu ni da de lo cal são fa tos ines -
ca mo teá ve is, as sim como a res pon sa bi li da de
que os agen tes pú bli cos res pec ti vos têm so-
bre o em pre en di men to é atri bu to que deve ser 
ade qua da men te aqui la ta do de for ma a per mi-
tir a apre ci a ção ob je ti va do seu com por ta-
men to ge ren ci al e quan ti fi ca ção de even tu a is
pre ju í zos que lhes im pu tem de vi dos, si tu a ção
que con cre ta men te pode ser en se ja da atra-
vés dos pro ce di men tos fis ca li za tó ri os, como o
aqui alu di do. A pa ra li sa ção das obras de im-
plan ta ção do Me trô, sua de sa ce le ra ção ou até 
mes mo a re du ção do rit mo de seu an da men-
to, como de cor rên cia da não-trans fe rên cia de
re cur sos da União e, por via de con se qüên-
cia, do BIRD, acar re ta ine vi tá ve is pre ju í zos
para a co mu ni da de lo cal, além de ele var os
cus tos do em pre en di men to, pelo atra so, e
con se qüen te one ra ção adi ci o nal, com apli ca-
ção da taxa de per ma nên cia, à ra zão anu al
de 0,75%, im pos ta pelo Ban co Mun di al. Con -
se qüen te men te, ma ni fes ta mo-nos por que,
aco lhi das as pro pos tas al vi tra das, pos sa a de -
li be ra ção do TCU ter cur so à Co mis são Mis ta
de Pla nos, Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li za-
ção – CMO do Con gres so Na ci o nal, com vis -
tas ao afas ta men to do con tin gen ci a men to de
re cur sos da União que so bre o em pre en di-
men to Me tro sal in ci de.“

12. Cons ta das fls. 546/548 do vo lu me 20 pe ti-
ção as si na da pe los ca u sí di cos de Cons tru ções e
Co mér cio Ca mar go Cor rêa S.A. e Cons tru to ra
Andra de Gu ti er rez S.A., in te gran tes do con sór cio
ven ce dor da li ci ta ção para as obras de cons tru ção
do Me tro sal, na qual re que rem a apen sa ção des tes
au tos aos do TC-006.493/2000-9.

13. Pre sen tes os au tos em meu Ga bi ne te, re -
ce bi ex pe di en te do Exmº Sr. Aé cio Ne ves, Pre si den-
te da Câ ma ra dos De pu ta dos, que en ca mi nha a So -
li ci ta ção de in for ma ções nº 18, de 2002, de au to ria
do Exmº Sr. De pu ta do Wal ter Pi nhe i ro, na qual Sua
Exce lên cia re quer có pia des te TC-005.178/2001-0,
bem as sim in for ma ções so bre a si tu a ção do pro ces-
so e fu tu ras ações.

É o re la tó rio.

PROPOSTA DE DECISÃO

Con cor do com a aná li se das ra zões de jus ti fi ca ti va
le va da a cabo pela Se cex/BA. De fe i to, no que con cer ne
à ques tão do des vio de fi na li da de iden ti fi ca do no Ter mo
Adi ti vo ao Con vê nio 048.00 (item 1 da au diên cia), cum -
pre res sal tar que, não cons tan do as si na tu ra de re pre-
sen tan te da União no ins tru men to (fls. 153/154), tal ne gó-
cio so bre ela não po de ria pro du zir qual quer efe i to. De
qual quer ma ne i ra, ain da que al gum efe i to sur tis se, é bem 
de ver que cons ta dos au tos de mons tra ti vo de re mes sa
de re cur sos da CBTU à CTS (fls.238/239 do vo lu me 1),
no qual não há re fe rên cia a trans fe rên ci as no pe río do en -
tre a as si na tu ra do ter mo adi ti vo e a sua re vo ga ção pela
Re so lu ção nº 01/2000 do Con se lho Di re tor do con vê nio
ce le bra do en tre a União, Esta do da Ba hia e Mu ni cí pio de
Sal va dor, que sa ne ou por de fi ni ti vo a re fe ri da fa lha.

2. No que diz res pe i to à uti li za ção pre pon de ran-
te do idi o ma in glês (item 2 da au diên cia), não se nega
que as li ci ta ções in ter na ci o na is fi nan ci a das com re-
cur sos ex ter nos pos sam se sub me ter às re gras es ta-
tu í das pe los en tes de fi nan ci a men to. De ve ras, o § 5º
do art. 42 da Lei nº 8.666/93, com a re da ção que lhe
deu a Lei nº 8.883/94, reza:

”Art. 42. ..............................................................
§ 5º Para a re a li za ção de obras, pres ta ção de

ser vi ços ou aqui si ção de bens com re cur sos pro-
ve ni en tes de fi nan ci a men to ou do a ção ori un dos de
agên cia ofi ci al de co o pe ra ção es tran ge i ra ou or ga-
nis mo fi nan ce i ro mul ti la te ral de que o Bra sil seja
par te, po de rão ser ad mi ti das na res pec ti va li ci ta-
ção as con di ções de cor ren tes de acor dos, pro to-
co los, con ven ções ou tra ta dos in ter na ci o na is
apro va dos pelo Con gres so Na ci o nal, bem como as
nor mas e pro ce di men tos da que las en ti da des, in-
clu si ve quan to ao cri té rio de se le ção da pro pos ta
mais van ta jo sa para a Admi nis tra ção, o qual po de-
rá con tem plar, além do pre ço, ou tros fa to res de
ava li a ção, des de que por elas exi gi dos para a ob -
ten ção do fi nan ci a men to ou da do a ção, e que tam -
bém não con fli tem com o prin cí pio do jul ga men to
ob je ti vo e se jam ob je to de des pa cho mo ti va do do
ór gão exe cu tor do con tra to, des pa cho esse ra ti fi-
ca do pela au to ri da de ime di a ta men te su pe ri or.”

3. Co men tan do o re fe ri do ar ti go, pre le ci o na
Mar çal Jus ten Fi lho:

“Po de rá sur gir ne ces si da de de com pa ti bi li zar a
li ci ta ção com prin cí pi os ou re gras de or ga nis mos in -
ter na ci o na is que for ne ce rem re cur sos para pa ga-
men to do con tra ta do. Se a trans fe rên cia dos re cur sos
for con di ci o na da à ob ser vân cia de de ter mi na dos prin -
cí pi os, po de rão eles ser ado ta dos para a li ci ta ção.
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Tam bém po de rão exis tir nor mas de di re i to in ter na ci o-
nal pú bli co vin cu lan do a re a li za ção de li ci ta ções em
de ter mi na do cam po ou se tor de ati vi da des.

Em qual quer caso, o prin cí pio nor te a dor será a
pre va lên cia da so be ra nia na ci o nal e a in dis po ni bi li da-
de do in te res se pú bli co. Por igual, não se po de ria
afron tar o prin cí pio da iso no mia para in tro du zir cláu -
su las pre ju di ci a is à par ti ci pa ção de em pre sas na ci o-
na is. Po dem ser ado ta das re gras que tor nem mais
aces sí vel a par ti ci pa ção de li ci tan tes se di a dos no es -
tran ge i ro. Não se po de rá di fi cul tar o aces so dos li ci-
tan tes na ci o na is. (...)

Su pri miu-se [com a al te ra ção do § 5º], a exi gên-
cia de ob ser vân cia dos prin cí pi os ba si la res da Lei nº
8.666. Isso não sig ni fi ca, ob vi a men te, au to ri za ção
para su pe ra rem-se os prin cí pi os nor te a do res da ati vi-
da de da Admi nis tra ção Pú bli ca. Qu an to a isso, nem a
pró pria Cons ti tu i ção Fe de ral po de ria pro mo ver re nún-
cia in com pa tí vel com o prin ci pio da Re pú bli ca. O art.
42, § 5º, sig ni fi ca que as re gras acer ca de pro ce di-
men to li ci ta tó rio, pra zos, for mas de pu bli ca ção, ti pos
de li ci ta ção, cri té ri os de jul ga men to etc. po dem ser al -
te ra das. Não é pos sí vel su pri mir os prin cí pi os ine ren-
tes à ati vi da de ad mi nis tra ti va (in clu si ve aque les re la-
ci o na dos a di re i tos dos li ci tan tes), mas po dem ser
ado ta das ou tras op ções pro ce di men ta is e pra xís ti-
cas.” (Co men tá ri os à Lei de Li ci ta ções e Con tra tos
Admi nis tra ti vos. São Pa u lo: Di a lé ti ca, 2000. p. 425-6)

4. Con for me ob ser va o dou tri na dor, pode-se fa -
ci li tar o aces so a li ci tan tes es tran ge i ros, mas não di fi-
cul tar o aces so a li ci tan tes na ci o na is. Não pa re ce ser
uma exi gên cia ile gí ti ma a de que as pro pos tas e do -
cu men ta ção se jam apre sen ta das em in glês numa li ci-
ta ção de ta ma nho vul to. Quem se jul ga ca paz de con -
cor rer ao ob je to des te cer ta me deve ser ca paz tam -
bém de cum prir tal re gra edi ta lí cia. O que se ques ti o-
na é a im po si ção ape nas aos li ci tan tes na ci o na is da
apre sen ta ção de pro pos ta e do cu men tos tam bém na
lín gua pá tria. Ora, os par ti ci pan tes da li ci ta ção de vem
ser tra ta dos com iso no mia, prin cí pio que não con si-
de ro ter sido afas ta do das li ci ta ções in ter na ci o na is
por for ça da re da ção do art. 42, § 5º, da Lei nº
8.666/93. Se as di re tri zes (Gu i de li nes) do BIRD, ao
tem po em que exi gi am que os do cu men tos de
pré-qua li fi ca ção e de pro pos ta fos sem apre sen ta dos
em in glês, fran cês ou es pa nhol, não im pe di am que
tam bém o fos sem no idi o ma na ci o nal – o que o pró -
prio res pon sá vel re co nhe ceu e ser viu de fun da men to
para se so li ci tar dos li ci tan tes bra si le i ros a ver são em
por tu guês —, en tão essa mes ma so li ci ta ção de ve ria
ser es ten di da a to dos os de ma is par ti ci pan tes do cer -
ta me. Assim, con quan to tal fato não seja de gra vi da de

su fi ci en te para ma cu lar de nu li da de a li ci ta ção, te nho
por con ve ni en te, até mes mo para fa ci li tar as ações de 
con tro le, que se de ter mi ne à CTS, nas li ci ta ções in -
ter na ci o na is que con du zir e cujo ob je to en vol va re cur-
sos fe de ra is, que exi ja de to dos os li ci tan tes a apre -
sen ta ção das pro pos tas e do cu men ta ção tam bém em 
lín gua por tu gue sa, sem pre que tal pro ce di men to não
es ti ver em con fli to com exi gên cia ex pres sa do or ga-
nis mo fi nan ci a dor.

5. No to can te à cláu su la con tra tu al que per mi te
al te rar a for ma de cál cu lo dos pa ga men tos das par tes
va riá ve is da obra (item 4 da au diên cia), ob ser vo que o 
ra ci o cí nio de sen vol vi do pelo res pon sá vel pro cu ra in-
ver ter a ló gi ca da in ser ção da que le dis po si ti vo no
con tra to. Ora, tra ta-se in dis far ça vel men te de uma
cláu su la for mu la da para ser vir de pro te ção à em pre sa
con tra ta da. Não que isso cons ti tua de per si uma ir re-
gu la ri da de. O que não se jus ti fi ca é o es ta be le ci men to
des sa for ma de cál cu lo tão-so men te para o caso de
os ser vi ços ex ce de rem em mais de 10% as pre vi sões
do pro je to bá si co, não se fa zen do o mes mo em fa vor
da Admi nis tra ção na hi pó te se de os ser vi ços cor res-
pon de rem a me nos de 90% do prog nós ti co ini ci al. Se
se cu i da de li ci ta ção por pre ço glo bal, a mu dan ça do
cri té rio de afe ri ção dos ser vi ços re a li za dos, com o
uso de pre ços uni tá ri os ape nas quan do os ser vi ços
ex ce de rem as pre vi sões do pro je to bá si co, be ne fi cia
ex clu si va men te a con tra ta da. Sem em bar go dis so,
es tan do em vias de con clu são – con so an te o pró prio
ana lis ta as si na la no item 24 de seu pa re cer (fl. 564 do
vo lu me 20) – a eta pa da obra pas sí vel de sub me-
ter-se à men ci o na da cláu su la con tra tu al, não ten do
ha vi do, até o mo men to, a apli ca ção des se dis po si ti vo,
re pu to des ne ces sá ria a de ter mi na ção for mu la da na
pro pos ta do ana lis ta.

6. Re la ti va men te à ad ju di ca ção do ob je to do cer -
ta me ao con sór cio que ofe re ceu a se gun da pro pos ta
mais van ta jo sa quan to ao pre ço, acom pa nho a Se-
cex/BA quan do su ge re seja con cen tra do o exa me da
con tro vér sia no TC 006.493/2000-9. Com efe i to, ver sa
aque le pro ces so so bre Re pre sen ta ção da em pre sa ita -
li a na Impre gi lo SpA di ri gi da pre ci sa men te a esse pon to.
Além da in for ma ção da uni da de téc ni ca de que o ci ta do
pro ces so con tém ex ten so acer vo do cu men tal e aná li se
mi nu den te do tema, que nes tes au tos re pre sen ta ape -
nas um dos itens da au diên cia, está a de mons trar o
acer to da pro po si ção da Se cex a pró pria cir cuns tân cia
de ter sido o TC 006.493/2000-9 au tu a do cer ca de um
ano an tes des tes au tos, apli can do-se, in casu, o co man-
do in ser to no su bi tem 8.6 da De ci são nº 122/01– Ple ná-
rio, se gun do o qual, quan do já hou ver em tra mi ta ção
nes ta Cor te pro ces so a res pe i to de obra in clu í da no Pla -
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no Espe ci al de Au di to ria e que tra te de in dí cio de ir re gu-
la ri da de do mes mo tipo e nos mes mos con tra tos exa mi-
na dos em pro ces so de Le van ta men to de Au di to ria pos -
te ri or a ele, este úl ti mo pro ces so de ve rá ser apen sa do
ao pri me i ro.

7. De ma is dis so, im pen de res sal tar que, con so-
an te ex pôs o ana lis ta da Se cex/BA, a con tra ta ção do
con sór cio que apre sen tou a se gun da me nor pro pos ta
de pre ço não se ca rac te ri zou, até o mo men to, como
ir re gu la ri da de efe ti va men te pra ti ca da, e a pró pria
Impre gi lo SpA, in te gran te do con sór cio des clas si fi ca-
do, já de sis tiu do re cur so que in ter pu se ra con tra a de -
ci são de lª ins tân cia, no man da do de se gu ran ça por
ela im pe tra do, me di an te o qual se in sur gi ra con tra o
jul ga men to pro mo vi do pela co mis são de li ci ta ção.
Tais ra zões, ali a das à re le vân cia do me trô de Sal va-
dor para a co mu ni da de lo cal e aos ine vi tá ve is pre ju í-
zos acar re ta dos pela pa ra li sa ção das obras, es tão a
re co men dar, con for me ob ser vou a uni da de téc ni ca, a
su pres são do con tin gen ci a men to or ça men tá rio so bre
elas in ci den te.

Em face do ex pos to, aco lho, no es sen ci al, o pa -
re cer da uni da de téc ni ca e ma ni fes to-me por que seja
ado ta da a de li be ra ção que ora sub me to a este E. Ple -
ná rio.

T.C.U., Sala das Ses sões, 8 de maio de 2002. –
Mar cos Bem que rer Cos ta, Re la tor.

Ofi cio nº P-109/2002 – CMO

Bra sí lia, 15 de maio de 2002

Exce len tís si mo se nhor
Se na dor Ra mez Te bet
Dig nís si mo Pre si den te do Con gres so Na ci o nal
Nes ta

Se nhor Pre si den te,
O Tri bu nal de Con tas da União, em obe diên cia

ao es ta be le ci do no art. 83 § 7º  da Lei nº 10.266, de 24
de ju lho de 2001 (Lei de Di re tri zes Orça men tá ri as para 
2002), vem en ca mi nhan do, di re ta men te a esta Pre si-
dên cia, e não à Pre si dên cia do Con gres so Na ci o nal,
para sua de vi da au tu a ção, in for ma ções acer ca de sub -
tí tu los cons tan tes do Qu a dro VII da Lei nº 10.407, de
10 de ja ne i ro de 2002 (Lei Orça men tá ria para 2002).

Tal pro ce di men to tem ge ra do di fi cul da des pro -
ces su a is tan to para a Se cre ta ria des ta Co mis são, que 
fica im pe di da de efe tu ar os re gis tros no Sis te ma de
Acom pa nha men to de Ma té ri as Le gis la ti vas – MATE,
como para a Se cre ta ria-Ge ral do Se na do Fe de ral,
que so men te au tua o pro ces so após a sua apre ci a-
ção nes te Órgão Téc ni co.

A fim de que esta Co mis são con ti nue exer cen do
de for ma ple na a com pe tên cia cons tan te no art. 2º, in -
ci so III, alí nea b, com bi na do com o art. 43 da Re so lu-
ção nº 1, de 2001-CN, po den do con tar, in clu si ve com
o ca len dá rio de ter mi na do por essa Casa, con so an te
o art. 35, in ci so VII, da re fe ri da Re so lu ção, é ne ces sá-
rio que o do cu men to en ca mi nhan do as re fe ri das in-
for ma ções seja an tes au tu a do pela Se cre ta ria-Ge ral
da Mesa do Se na do Fe de ral, e as sim pros si ga ob ser-
van do os trâ mi tes re gi men tal men te de ter mi na dos.

Assim sen do, en ca mi nho, em ane xo, os ori gi na-
is dos avi sos do Tri bu nal de Con tas da União, aba i xo
re la ci o na dos:

Na opor tu ni da de, re no vo 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.–
De pu ta do José Car los Ale lu ia, Pre si den te.

LEGISLACÃO CITADA
LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993

Re gu la men ta o art. 37, in ci so XXI, da 
Cons ti tu i ção Fe de ral, ins ti tui nor mas
para li ci ta ções e con tra tos da Admi nis-
tra ção Pú bli ca e dá ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 42. Nas con cor rên ci as de âm bi to in ter na ci o-

nal, o edi tal de ve rá ajus tar-se às di re tri zes da po lí ti ca
mo ne tá ria e do co mér cio ex te ri or e aten der às exi gên-
ci as dos ór gãos com pe ten tes.

§ 1º Qu an do for per mi ti do ao li ci tan te es tran ge i-
ro co tar pre ço em mo e da es tran ge i ra, igual men te o
po de rá fa zer o li ci tan te bra si le i ro.

§ 2º O pa ga men to fe i to ao li ci tan te bra si le i ro
even tu al men te con tra ta do em vir tu de da li ci ta ção de
que tra ta o pa rá gra fo an te ri or será efe tu a do em mo e-
da bra si le i ra à taxa de câm bio vi gen te na data do efe -
ti vo pa ga men to.

§ 3º As ga ran ti as de pa ga men to ao li ci tan te bra -
si le i ro se rão equi va len tes àque las ofe re ci das ao li ci-
tan te es tran ge i ro.

§ 4º Para fins de jul ga men to da li ci ta ção, as pro -
pos tas apre sen ta das por li ci tan tes es tran ge i ros se rão
acres ci das dos gra va mes con se qüen tes dos mes mos
tri bu tos que one ram ex clu si va men te os li ci tan tes bra -
si le i ros quan to á ope ra ção fi nal de ven da.
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 § 5º Para a re a li za ção de obras, pres ta ção de
ser vi ços ou aqui si ção de bens com re cur sos pro ve ni-
en tes de fi nan ci a men to ou do a ção ori un dos de agên -
cia ofi ci al de co o pe ra ção es tran ge i ra ou or ga nis mo fi -
nan ce i ro mul ti la te ral de que o Bra sil seja par te, po de-
rão ser ad mi ti das na res pec ti va li ci ta ção, man ti dos os
prin cí pi os ba si la res des ta lei, as nor mas e pro ce di-
men tos da que las en ti da des e as con di ções de cor ren-
tes de acor dos, pro to co los, con ven ções ou tra ta dos
in ter na ci o na is apro va dos pelo Con gres so Na ci o nal.

§ 6º As co ta ções de to dos os li ci tan tes se rão
para en tre ga no mes mo lo cal de des ti no.
....................................................................................

LEI Nº 8.883, DE 8 DE JUNHO DE 1994

Alte ra dis po si ti vos da Lei nº 8.666,
de 21 de ju nho de 1993, que re gu la men ta
o art. 37, in ci so XXI, da Cons ti tu i ção Fe-
de ral, ins ti tui nor mas para li ci ta ções e dá
ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 1º Os ar ti gos aba i xo in di ca dos da Lei nº

8.666, de 21 de ju nho de 1993, pas sam a vi go rar com
a se guin te re da ção:
....................................................................................

“Art. 42. ..............................................................
....................................................................................

§ 2º O pa ga men to fe i to ao li ci tan te bra si le i ro
even tu al men te con tra ta do em vir tu de da li ci ta ção de
que tra ta o pa rá gra fo an te ri or será efe tu a do em mo e-
da bra si le i ra, à taxa de câm bio vi gen te no dia útil ime -
di a ta men te an te ri or a data do efe ti vo pa ga men to.
....................................................................................
....................................................................................

§ 5º Para re a li za ção de obras, pres ta ção de ser vi-
ços ou aqui si ção de bens com re cur sos pro ve ni en tes de 
fi nan ci a men to ou do a ção ori un dos de agên cia ofi ci al de
co o pe ra ção es tran ge i ra ou or ga nis mo fi nan ce i ro mul ti-
la te ral de que o Bra sil seja par te, po de rão ser ad mi ti das,
na res pec ti va li ci ta ção, as con di ções de cor ren tes de
acor dos, pro to co los, con ven ções ou tra ta dos in ter na ci o-
na is apro va dos pelo Con gres so Na ci o nal, bem como as 
nor mas e pro ce di men tos da que las en ti da des, in clu si ve
quan to ao cri té rio de se le ção da pro pos ta mais van ta jo-
sa para a Admi nis tra ção, o qual po de rá con tem plar,
além do pre ço, ou tros fa to res de ava li a ção, des de que
por elas exi gi dos para a ob ten ção do fi nan ci a men to ou
da do a ção, e que tam bém não con fli tem com o prin cí pio
do jul ga men to ob je ti vo e se jam ob je to de des pa cho mo -
ti va do do ór gão exe cu tor do con tra to, des pa cho esse ra -
ti fi ca do pela au to ri da de ime di a ta men te su pe ri or.
....................................................................................
.................................................................................”..

DECRETO Nº 93.872, 
DE 23 DE DEZEMBRO DE 1986

Dis põe so bre a uni fi ca ção dos re-
cur sos de ca i xa do Te sou ro Na ci o nal,
atu a li za e con so li da a le gis la ção per ti-
nen te e dá ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art 52. Nas hi pó te ses pre vis tas no pa rá gra fo úni co

do ar ti go 49, os re cur sos fi nan ce i ros re ce bi dos por ór -
gãos da ad mi nis tra ção di re ta ou au tar quia fe de ral, des ti-
na dos à exe cu ção do con vê nio, se rão clas si fi ca dos
como re ce i ta or ça men tá ria, de ven do as apli ca ções cor -
rer à con ta de do ta ção con sig na da no or ça men to ou em 
cré di to adi ci o nal (Lei nº 4.320/64, arts. 2º e 57).

§ 1º So men te após o re co lhi men to à con ta do
Te sou ro Na ci o nal, no caso de ór gão da ad mi nis tra ção
di re ta, os re cur sos fi nan ce i ros de que tra ta este ar ti go
cons ti tu i rão dis po ni bi li da de ou fon te para efe i to da
aber tu ra de cré di to adi ci o nal e po de rão mo ti var al te-
ra ção da pro gra ma ção fi nan ce i ra de de sem bol so.

§ 2º A exe cu ção de qual quer con vê nio de pen de
de seu pré vio ca das tra men to no sis te ma de con tro le
in ter no, atra vés do ór gão de con ta bi li da de.
....................................................................................

d) Se gu ran ça Pú bli ca, até 2.150 va gas;
e) Ciên cia e Tec no lo gia, até 1.300 va gas;
f) Meio Ambi en te, Edu ca ção, Cul tu ra, Pre vi dên-

cia e Sa ú de, até 6.530 va gas;
g) Re gu la ção do Mer ca do, até 2.120 va gas;
h) Se gu ran ça Pú bli ca do Dis tri to Fe de ral – DF,

até 931 va gas;
i) Edu ca ção, até 2000 va gas para pro fes so res

de ter ce i ro grau.
III – pre vi são de cri a ção de car gos ou em pre gos

pú bli cos de ní vel su pe ri or e in ter me diá rio nas áre as de:
a) Ges tão e Di plo ma cia, até 1.920 va gas;
b) Ciên cia e Tec no lo gia, até 3.800 va gas;
c) Meio Ambi en te, Edu ca ção, Cul tu ra, Pre vi dên-

cia e Sa ú de, até 27.800 va gas;
d) Se gu ran ça Pú bli ca do Dis tri to Fe de ral – DF,

até 931 va gas.
IV– re es tru tu ra ção da re mu ne ra ção de car gos

in te gran tes do Pla no de Clas si fi ca ção de Car gos do 
Po der Exe cu ti vo Fe de ral, de car re i ras das áre as Ju -
rí di ca, Di plo má ti ca, Fi nan ças e de Se gu ran ça Pú bli-
ca de Ex-Ter ri tó ri os, de car gos em co mis são e fun -
ções de con fi an ça e de ser vi do res téc ni cos ad mi-
nis tra ti vos e do cen tes das Insti tu i ções Fe de ra is de
Ensi no
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Avi so nº 1.179-SGS-TCU

Bra sí lia-DF, 8 de maio de 2002

AVISO Nº 33, DE 2002-CN
(Nº 1.179/02, na ori gem)

Se nhor Pre si den te,
Enca mi nho a Vos sa Exce lên cia, para co nhe ci-

men to, có pia da De ci são nº 449/2002, ado ta da pelo
Tri bu nal de Con tas da União na Ses são Ordi ná ria do
Ple ná rio de 8-5-02, bem como dos res pec ti vos Re la-
tó rio e Voto que a fun da men tam, re fe ren te ao le van ta-
men to de au di to ria re a li za do no Mi nis té rio dos Trans-
por tes (TC nº 007.970/2001-4).

Aten ci o sa men te, Val mir Cam pe lo, na Pre si-
dên cia.

DECISÃO Nº 449/2002-TCU-PLENÁRJO

1. Pro ces so n° TC-007.970/2001-4
2. Clas se de Assun to: V – Le van ta men to de Au di to ria
3. Órgão: Mi nis té rio dos Trans por tes
4. Inte res sa do: Con gres so Na ci o nal
5. Re la tor: Mi nis tro Mar cos Vi ní ci os Vi la ça
6. Re pre sen tan te do Mi nis té rio Pú bli co: não atu ou
7. Uni da de Téc ni ca: SECEX/PA
8. De ci são: O Tri bu nal Ple no, di an te das ra zões ex-
pos tas pelo Re la tor, DECIDE:

8.1. aco lher par ci al men te as ra zões de jus ti fi ca-
ti va apre sen ta das pelo ex-Mi nis tro dos Trans por tes.
Sr. Eli seu Pa di lha, e pela em pre sa Cons tru ções e Co -
mér cio Ca mar go Cor rêa S/A acer ca das ocor rên ci as
a se guir lis ta das, con si de ran do-as eli di das em face
das pro vi dên ci as ado ta das pela Admi nis tra ção:

a) pa ga men to de va lo res à em pre sa Cons tru-
ções e Co mér cio Ca mar go Cor rêa S/A a tí tu lo de
”ope ra ção e ma nu ten ção dos can te i ros“ des pro por ci-
o nal men te ao que foi efe ti va men te cons tru í do dos
can te i ros;

b) ma nu ten ção do ín di ce de 27% a tí tu lo de taxa 
de ad mi nis tra ção ori gi na do no con tra to ini ci al fir ma do
em se tem bro/81, con si de ran do o mo men to eco nô mi-
co atu al di ver so do exis ten te à épo ca da con tra ta ção
ini ci al, bem como de mons tre a base de cál cu lo que o
sus ten ta.

8.2. de ter mi nar ao Mi nis té rio dos Trans por tes que:
a) se abs te nha de con tra tar ser vi ços de ter ce i-

ros uti li zan do a em pre sa Cons tru ções e Co mér cio
Ca mar go Cor rêa S/A como in ter me diá ria, com base
no Con tra to nº 9/98-MT, uma vez que em tais con di-
ções os ob je tos as sim con tra ta dos e/ou ad qui ri dos

es tão su je i tos a taxa de ad mi nis tra ção, tor nan do-as
an ti e co nô mi cos;

b) en ca mi nhe ao TCU có pia dos ins tru men tos
con tra tu a is que for ma li za rem as al te ra ções tra ta das
na Cláu su la Qu in ta do Oi ta vo Ter mo Adi ti vo ao Con -
tra to nº 009/98-MT;

8.3. de ter mi nar à SECEX/PA que, ao re ce ber as
có pi as dos ins tru men tos con tra tu a is aci ma re fe ri dos,
ava lie-os e in for me ao Re la tor so bre o cum pri men to
ou não da de ter mi na ção ema na da des te Tri bu nal re -
fe ren te à for ma li za ção das ”al te ra ções tra ta das na
Cláu su la Qu in ta do Oi ta vo Ter mo Adi ti vo“ ao Con tra to
nº 9/98-MI, pro pon do, em caso po si ti vo, o ar qui va-
men to dos au tos me di an te des pa cho;

8.4. re me ter có pia des ta De ci são, bem como do
Re la tó rio e Voto que a fun da men tam, à Co mis são
Mis ta de Pla nos, Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção
do Con gres so Na ci o nal, para ciên cia.

9. Ata nº 14/2002 – Ple ná rio
10. Data da Ses são: 8-5-2002 – Ordi ná ria
11. Espe ci fi ca ção do quo rum:
11.1 Mi nis tros pre sen tes: Val mir Cam pe lo (na Pre -

si dên cia), Mar cos Vi ní ci os Vi la ça (Re la tor), Iram Sa ra i-
va, Adylson Mota, Wal ton Alen car Ro dri gues, Gu i lher-
me Pal me i ra, Ubi ra tan Agui ar e Ben ja min Zymler.

11.2. Au di to res pre sen tes: Lin coln Ma ga lhães
da Ro cha, Au gus to Sher man Ca val can ti e Mar cos
Bem que rer Cos ta. – Val mir Cam pe lo, na Pre si dên cia
– Mar cos Vi ni ci os Vi la ça, Mi nis tro-Re la tor.

GRUPO 1- CLASSE V – PLENÁRIO
TC-007.970/200 1-4
Na tu re za: Le van ta men to de Au di to ria
Órgão: Mi nis té rio dos Trans por tes
Inte res sa do: Con gres so Na ci o nal
Emen ta: Fis co bras 2001. Cons tru ção

de eclu sas de Tu cu ruí no Pará. Au diên cia do 
Mi nis tro dos Trans por tes. Pro nun ci a men to
da em pre sa con tra ta da. Aco lhi men to par ci al
das ra zões de jus ti fi ca ti va. De ter mi na ções.
Re mes sa de có pia da de ci são à Co mis são
Mis ta de Pla nos, Orça men tos Pú bli cos e
Fis ca li za ção do Con gres so Na ci o nal.

Re la tó rio

Tra tam os au tos de le van ta men to de au di to ria
re la ti vo à cons tru ção de eclu sas de Tu cu ruí no Esta do
do Pará, obra pú bli ca iden ti fi ca da pelo Pro gra ma de
Tra ba lho nº 26.784.0237.5750.000 1 e in clu í da no
Pla no Espe ci al de Au di to ria do exer ci cio de 2001, em
aten di men to a de man da do Con gres so Na ci o nal.
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2. No re la tó rio de fls. 8/14, a equi pe de au di to ria
da SECEX/PA es cla re ceu que o pro je to tem li cen ça
am bi en tal e não está su je i to ao Estu do de Impac to
Ambi en tal – EIA, ten do tam bém in for ma do que 44%
do pro je to já fo ram re a li za dos (70% da eclu sa 1, 17%
do ca nal in ter me diá rio e 12% da eclu sa 2); que o tér -
mi no dos tra ba lhos está pre vis to para 9-3-2003; e que 
o va lor es ti ma do para con clu são é de
R$277.512.038,55.

3. Cons ta, ain da, do re la tó rio, a lis ta gem dos
prin ci pa is con tra tos e res pec ti vas em pre sas con tra ta-
das, a sa ber:

3.1. Con tra to nº 9/98-MT – Cons tru ções e Co -
mér cio Ca mar go Cor rêa S.A. – para exe cu ção das
obras ci vis das eclu sas e do ca nal de na ve ga ção do
rio To can tins, des ti na dos à trans po si ção do des ní vel
cri a do pela bar ra gem de Tu cu ruí, com va lor atu al de
R$366.153.182,33 – em an da men to;

3.2. Con tra to nº 37/99-MT – TENENGE – Téc ni-
ca Na ci o nal de Enge nha ria Ltda. – para exe cu ção de
pro je to, fa bri ca ção, for ne ci men to, trans por te, mon ta-
gem e tes tes na obra dos equi pa men tos me câ ni cos e
ele tro me câ ni cos para as eclu sas de Tu cu ruí, com va -
lor atu al de R$99.684.601,74 – em an da men to.

4. Fo ram as se guin tes as prin ci pa is cons ta ta-
ções da equi pe res pon sá vel pelo le van ta men to de au -
di to ria:

4.1. pa ga men to an te ci pa do de to dos os can te i-
ros (R$14.030.751,00), ape sar de ter sido cons tru í do
ape nas 43% do con tra ta do, cujo va lor equi va le a
R$5.973.167,70;

4.2. atra so no cro no gra ma da obra do Con tra to
nº 37/99, com o con se qüen te au men to do ônus da
União com o pa ga men to de re a jus tes;

4.3. Os va lo res que a em pre sa Cons tru to ra Ca -
mar go Cor rêa orça para a Pla ni lha P2 (vila re si den ci-
al), e tam bém para a P1 (can te i ro de obras), em sua
Pla ni lha de Pre ços (Ane xo 1 do con tra to 009/98-Mi’)
são qua li fi ca dos por ver ba, não exis tin do dis cri mi na-
ção por cus tos uni tá ri os“;

4.4. pa ga men to de taxa de ad mi nis tra ção de
27% so bre par te dos bens e ser vi ços ad qui ri dos pela
em pre i te i ra no âm bi to do item 2 da Pla ni lha de Pre ços
(vila re si den ci al, aca ba men tos ge ra is, ou tros ser vi-
ços, ser vi ços ex tras e even tu a is)“;

5. Con clu iu aque la equi pe pro pon do, com a
anuên cia do Se cre tá rio Subs ti tu to da SECEX/PA,
que:

“ ..................................................................................

I – Seja de ter mi na da a ado ção das se guin tes
me di das, com ful cro no in ci so I do art. 43 da Lei nº
8.443/92, em ra zão das im pro pri e da des de tec ta das:

a) re ne go cie jun to à em pre sa Ca mar go Cor rêa
(Con tra to nº 9/98-MT) o re ma ne ja men to dos va lo res
pa gos para cons tru ção dos can te i ros e que ain da não
fo ram exe cu ta dos para ou tros itens do re fe ri do con-
tra to, de for ma a mi ni mi zar o atra so no cro no gra ma da
obra que vem ocor ren do;

b) en vi de es for ços para me lhor ad mi nis trar o
Con tra to nº 37/99, de modo a mi ni mi zar o atra so no
cro no gra ma da obra e, con se qüen te men te, re du zir o
ônus da União com o pa ga men to de re a jus tes;

c) exi ja da em pre sa Ca mar go Cor rêa (Con tra to
nº 9/98-MT) que de ta lhe os ser vi ços cons tan tes das
Pla ni lhas P1 (can te i ro de obras) e P2 (vila re si den ci al)
de sua Pla ni lha de Pre ços (Ane xo I), os qua is são
quan ti fi ca dos por ver ba ou uni da de, e orce-os por
cus tos uni tá ri os, para que se es ta be le ça a trans pa-
rên cia ne ces sá ria a um con tra to pú bli co.

2 – Au diên cia, com ful cro no in ci so II do Art. 43
da Lei nº 8.443/92, para que, re la ti va men te ao Con -
tra to nº 9/98-MT, jus ti fi que:

a) pa ga men to de va lo res à em pre sa Ca mar go
Cor rêa a tí tu lo de ope ra ção e ma nu ten ção dos can te i-
ros des pro por ci o nal men te ao que foi efe ti va men te
cons tru í do dos can te i ros;

b) ma nu ten ção do ín di ce de 27% a tí tu lo de taxa 
de ad mi nis tra ção ori gi na do no con tra to ini ci al fir ma do
em se tem bro/81, con si de ran do o mo men to eco nô mi-
co atu al di ver so do exis ten te à épo ca da con tra ta ção
ini ci al, bem como de mons tre a base de cál cu lo que o
sus ten ta.

3 – Acom pa nha men to da obra pelo TCU até sua 
con clu são.“

....................................................................................
6. Aco lhen do o en ca mi nha men to pro pos to, este

Re la tor le vou o pro ces so à Ses são Ple ná ria de
22-8-2001, em que este Co le gi a do, por meio da De ci-
são nº 615/2001 (Ata nº 34/2001-Ple ná rio), de ci diu:
....................................................................................

8.1. De ter mi nar ao Mi nis té rio dos Trans por tes
que:

8.1.1. no pra zo de 60 (ses sen ta) dias, re ne go cie
jun to à em pre sa Ca mar go Cor rêa (Con tra to nº
9/98-MT) o re ma ne ja men to dos gas tos com can te i ros
que ain da não fo ram cons tru í dos para ou tros itens do
re fe ri do con tra to, de for ma a mi ni mi zar o atra so no
cro no gra ma da obra;

8.1.2. en vi de es for ços para me lhor ad mi nis trar o 
Con tra to nº 37/99, de modo a mi ni mi zar o atra so no
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cro no gra ma da obra e, con se qüen te men te, re du zir o
ônus da União com o pa ga men to de re a jus tes;

8.1.3. exi ja que a em pre sa Ca mar go Cor rêa
(Con tra to nº 9/98-MT) de ta lhe os ser vi ços cons tan tes
das Pla ni lhas P1 (can te i ro de obras) e P2 (vila re si-
den ci al) de sua Pla ni lha de Pre ços (Ane xo I), os qua is
são quan ti fi ca dos por ver ba ou uni da de, e pas se a
orçá-los por cus tos uni tá ri os, para que se es ta be le ça
a trans pa rên cia ne ces sá ria a um con tra to pú bli co;

8.2. de ter mi nar à Se cex/PA que re a li ze a au-
diên cia do Mi nis tro Eli seu Pa di lha (Mi nis tro dos Trans-
por tes), para que, no pra zo de 15 (quin ze) dias, apre -
sen te ra zões de jus ti fi ca ti va para as se guin tes ocor -
rên ci as, re la ci o na das ao Con tra to nº 009/98-MT;

8.2.1. pa ga men to do va lor in te gral do item ‘ope -
ra ção e ma nu ten ção dos can te i ros’, em bo ra a em pre i-
te i ra não te nha cons tru í do to dos os can te i ros;

8.2.2. ma nu ten ção do ín di ce de 27% a tí tu lo de
taxa de ad mi nis tra ção ori gi na do no con tra to ini ci al fir ma-
do em se tem bro/81, con si de ran do o mo men to eco nô mi-
co atu al di ver so do exis ten te à épo ca da con tra ta ção,
bem como de mons tre a base de cál cu lo que o sus ten ta;

8.3. res ti tu ir os au tos à Se cex/PA para efe ti va ção
da au diên cia e do en vio ao res pon sá vel, na mes ma
opor tu ni da de, como me di da as se cu ra tó ria da de fe sa,
de có pia do re la tó rio de le van ta men to de au di to ria;

8.4. de ter mi nar à Se cre ta ria Fe de ral de Con tro le
Inter no que acom pa nhe o cum pri men to des ta de ci-
são, in for man do ao Tri bu nal as pro vi dên ci as ado ta das
pelo ór gão; e

8.5. re me ter có pia des ta de ci são, bem como do
re la tó rio e voto que a fun da men tam, à Co mis são Mis -
ta de Pla nos, Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção do
Con gres so Na ci o nal.
..................................................................................” .

Pa re cer da uni da de téc ni ca
7. Pro mo vi da a au diên cia, o res pon sá vel apre -

sen tou as ra zões de jus ti fi ca ti va de fls. 58/9, acom pa-
nha da dos do cu men tos de fls. 60/74, ana li sa das pelo
ACE Fran cis co Fur ta do Cos ta, da 2ª Di re to ria Téc ni ca
da Se cex/PA, nos se guin tes ter mos (fls. 75/8):
“..................................................................................

II – Aná li se das jus ti fi ca ti vas apre sen ta das:
4. No to can te ao pa ga men to do va lor in te gral do

item ope ra ção e ma nu ten ção dos can te i ros (Item
8.2.1), ale ga o res pon sá vel que os pa ga men tos efe tu-
a dos se gui ram es tri ta men te as con di ções con tra tu a is
pac tu a das à épo ca da re to ma da das obras, in di can do
com ple men tar men te que:

4.1. os pro ble mas de na tu re za or ça men tá ria e fi -
nan ce i ra que im pli ca ram na des fi gu ra ção do pla ne ja-

men to exe cu ti vo da obra, le van do a dis tor ções des sa
na tu re za, ex tra po lam os li mi tes do Mi nis té rio dos
Trans por tes, dos seus ges to res e en ti da des;

4.2. o item es pe cí fi co ‘Ope ra ção e Ma nu ten ção
dos Can te i ros’ tam bém fui afe ta do ‘pe las mo di fi ca-
ções no pla ne ja men to exe cu ti vo do em pre en di men to’
e está sen do re a de qua do em fun ção da atu al re a li da-
de da obra, me di an te adi ta men to con tra tu al;

4.3. a re pac tu a ção des ses itens, con si de ra rá o
re cál cu lo dos dis pên di os em vis ta da re a li da de ocor ri-
da no pe río do pre gres so e a pro je ção da evo lu ção da
obra no novo pra zo a ser pro pos to até de zem bro de
2004, in clu in do, obri ga to ri a men te, as pro gra ma ções
pres su pos tas das mo bi li za ções e, es pe ci al men te,
das des mo bi li za ções a ocor re rem. Dos va lo res re sul-
tan tes se rão aba ti dos ex ce den tes pa gos de con for mi-
da de com as con di ções es ta be le ci das ori gi nal men te,
evi den te men te a uma mes ma base de pre ços;

4.4. não obs tan te, se os pres su pos tos no to can te
aos fu tu ros apor tes de re cur sos não se con cre ti za rem,
o pla ne ja men to exe cu ti vo po de rá ser com pro me ti do im -
pli can do ine vi ta vel men te na ne ces si da de de nova re a-
de qua ção do con tra to nos anos vin dou ros.

5. Em re la ção a este item ve ri fi ca-se que o res pon-
sá vel sus ten ta a le ga li da de dos pro ce di men tos, uma
vez que se gui ram ‘as con di ções con tra tu a is pac tu a das
à épo ca da re to ma da das obras’. Isto não  con tes ta do
pela equi pe de au di to ria que re co nhe ce ter-se dado o
re fe ri do pa ga men to (...) em face de re vi são con tra tu al
(vide Escla re ci men tos Adi ci o na is – Obser va ções Com -
ple men ta res à fl. 12). O que foi efe ti va men te ques ti o na-
do é o fato de a Cons tru to ra não ter pro mo vi do a re a li za-
ção de par te dos ser vi ços pa gos, uma vez que em re la-
ção ao item em aná li se foi apu ra da a re a li za ção fí si ca
do equi va len te a 43% do va lor pago. A esse fato o res -
pon sá vel apon ta os pro ble mas or ça men tá ri os e fi nan-
ce i ros que im pli ca ram na ‘des fi gu ra ção do pla ne ja men-
to exe cu ti vo da obra’, atin gin do, den tre ou tros, o item em 
exa me (Ope ra ção e Ma nu ten ção dos Can te i ros). Re co-
nhe cen do a res sal va re gis tra da pela equi pe de au di to-
ria, o res pon sá vel dá con ta da ado ção de pro vi dên ci as,
vi san do re a de qua dar o ci ta do item.

6. A fal ta de um re gu lar flu xo fi nan ce i ro para a
exe cu ção da obra ao lon go do tem po é um fato que,
ine ga vel men te, tem re sul ta do em dis tor ções na exe -
cu ção do em pre en di men to. Des se modo, é ra zoá vel
en ten der que, em face de cons tan tes re vi sões do pro -
je to exe cu ti vo (em de cor rên cia da me nor li be ra ção de
re cur sos fi nan ce i ros), par te dos can te i ros não te nha
sido exe cu ta da, uma vez que o vo lu me de obras re a li-
za das guar da re la ção di re ta com a ma i or ou me nor
quan ti da de de re cur sos trans fe ri dos para a obra.
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7. No en tan to, como tais di fi cul da des têm sido
re cor ren tes ao lon go da exe cu ção do em pre en di men-
to, en ten deu a Equi pe de Au di to ria que a en ti da de
con tra tan te deve ado tar me di das no sen ti do de mi ni-
mi zar tais im pac tos con tin gen tes, pro mo ven do as al -
te ra ções con tra tu a is ne ces sá ri as, até mes mo to man-
do por base os ele men ta res prin cí pi os que in for mam
os con tra tos ad mi nis tra ti vos, como o da su pre ma cia
da ad mi nis tra ção pú bli ca e da mu ta bi li da de dos con -
tra tos ad mi nis tra ti vos.

8. Nes se sen ti do, é bom fri sar, o res pon sá vel in -
for ma que es tão sen do ado ta das me di das ten den tes
a pro ce der à re a de qua ção em ‘fun ção da atu al re a li-
da de da obra, me di an te adi ta men to con tra tu al’, in clu-
in do as ‘pro gra ma ções pres su pos tas das mo bi li za-
ções e, es pe ci al men te, das des mo bi li za ções a ocor -
re rem’ e que dos va lo res re sul tan tes ‘se rão aba ti dos
ex ce den tes pa gos’.

9. Assim, en ten de mos que o item ana li sa do pode
ser su pri do me di an te de ter mi na ção ao res pon sá vel
para que ado te me di das efe ti vas ten den tes a pro ce der
a com pen sa ção dos ser vi ços ain da não exe cu ta dos
pelo Cons tru tor, por con ta do item ‘Ope ra ção e Ma nu-
ten ção dos Can te i ros’, em ou tros itens da obra.

10. No to can te ao item 8.2.2 – ‘ma nu ten ção do
ín di ce de 27% a tí tu lo de taxa de ad mi nis tra ção ori gi-
na do no con tra to ini ci al fir ma do em se tem bro/81, con -
si de ran do o mo men to eco nô mi co atu al di ver so do
exis ten te à épo ca da con tra ta ção, bem como (...)
base de cál cu lo que o sus ten ta’ –, diz o res pon sá vel
que a taxa ad mi nis tra ti va de 27% tem a se guin te com -
po si ção: ad mi nis tra ção lo cal (9,5%); im pos tos di re tos
(8%); Admi nis tra ção Cen tral (4,5%); lu cro (5%).
Escla re ce ain da que:

10.1. o per cen tu al de 8% re la ti vo à in ci dên cia
dos im pos tos so bre o cus to di re to dos ser vi ços pres -
ta dos pelo Cons tru tor foi es ta be le ci do da for ma da ta -
be la aba i xo, à luz da le gis la ção tri bu tá ria vi gen te na
épo ca da for mu la ção da pro pos ta:

10.2. A in ci dên cia de tri bu tos atu al é ma i or em
fun ção da per da de isen ção de ISS e da ins ti tu i ção do
Con fins.

10.3. A ad mi nis tra ção lo cal atu al men te é one ra-
da por cus tos que na fase ini ci al da obra eram ar ca-
dos pela Ele tro nor te, como as sis tên cia mé di co-hos pi-
ta lar.

10.4. Assim, em bo ra nu me ri ca men te igual o va -
lor atu al é in fe ri or ao pra ti ca do na pri me i ra fase do
em pre en di men to idên ti co ao apli cá vel aos ser vi ços
si mi la res do con tra to en tre a Cons tru to ra e a Ele tro-
nor te, para a UHE – Tu cu ruí.

11. Como é res sal ta do pela Equi pe de Au di to ria
à fl. 14 (Escla re ci men tos Adi ci o na is – das Obser va-
ções Com ple men ta res), a taxa de ad mi nis tra ção de
27% ‘apli ca-se a so men te al guns itens da pla ni lha P2
(Vila re si den ci al, aca ba men tos ge ra is, ou tros ser vi-
ços, ex tras e even tu a is), sen do que 26% do to tal é
acres ci do da taxa de ad mi nis tra ção’.

12. Como se vê pela in di ca ção aci ma, os ser vi ços
su je i tos àque la taxa de ad mi nis tra ção são aque les que,
ain da que con tra ta dos em de cor rên cia das obras; não
fa zem par te da es sên cia do ob je to con tra ta do (exe cu-
ção das obras ci vis das eclu sas e do ca nal de na ve ga-
ção do rio To can tins). Tais ser vi ços po de ri am ser con tra-
ta dos di re ta men te pelo Mi nis té rio dos Trans por tes – MT, 
ou atra vés de seus ór gãos di re ta men te en vol vi dos com
o em pre en di men to. Em ter mos prá ti cos, há nes ses ca -
sos como que uma de le ga ção do MT para a Ca mar go
Cor rêa con tra tar tais ser vi ços, re ce ben do para isso uma 
taxa de ad mi nis tra ção de 27% do cus to fi nal dos ser vi-
ços as sim con tra ta dos.

13. Re gis tra-se que igual si tu a ção foi ve ri fi ca da
no con tra to das Cen tra is Elé tri cas do Nor te do Bra sil
S/A – ELETRONORTE, com a Ca mar go Cor rêa nas
obras de am pli a ção da Usi na Hi dre lé tri ca de Tu cu ruí
(con tra to nº DT-TUC- 015/76). No en tan to, a Ele tro-
nor te em face dos cus tos ele va dos que os ser vi ços
ter ce i ri za dos vi nham re ve lan do (tam bém ocor ria o
acrés ci mo de 27%), op tou por re a li zar ela pró pria
suas con tra ta ções evi tan do aque le acrés ci mo bas-
tan te sig ni fi ca ti vo.

14. Enten de mos que igual pro ce di men to pode
ser ado ta do pelo Mi nis té rio dos Trans por tes, que ob -
te rá con si de rá vel re du ção em seus cus tos, o que é re -
co men dá vel na atu al con jun tu ra, mor men te pe las di fi-
cul da des re ve la das na alo ca ção de ver bas para o
cus te io do em pre en di men to.

15. Assim, en ten de mos que este item pode ser
su pri do por de ter mi na ção ao Mi nis té rio dos Trans por-
tes para que evi te re cor rer à con tra ta ção de ser vi ços
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de ter ce i ros, uti li zan do a Ca mar go Cor rêa como in ter-
me diá ria com base no Con tra to nº 009/98-MT uma
vez que em tais con di ções, os con tra tos as sim de cor-
ren tes es tão su je i tos a um acrés ci mo de 27% dos
cus tos re a is de con tra ta ção, por con ta do pa ga men to
de taxa de ad mi nis tra ção àque la Cons tru to ra, pre fe-
rin do fazê-lo di re ta men te por meio do pró prio MT ou
atra vés de seus ór gãos di re ta men te en vol vi dos com o 
em pre en di men to.

III – Con clu são
Em face do ex pos to, so mos pelo en ca mi nha-

men to dos au tos com a pro pos ta de aco lhi men to par -
ci al das ra zões de jus ti fi ca ti va se gui do de de ter mi na-
ção ao Mi nis té rio do Trans por te para que:

a) ado te me di das efe ti vas ten den tes a pro ce der
a com pen sa ção dos ser vi ços pa gos e ain da não exe -
cu ta dos pelo Cons tru tor Ca mar go Cor rêa, por con ta
do item ‘Ope ra ção e Ma nu ten ção dos Can te i ros’, em
ou tros itens re le van tes do Con tra to nº 009/98-MT?

b) evi te re cor rer à con tra ta ção de ser vi ços de
ter ce i ros, uti li zan do a Ca mar go Cor rêa como in ter me-
diá ria com base no Con tra to nº 009/98-MT uma vez
que, em tais con di ções, os ob je tos as sim con tra ta dos
e/ou ad qui ri dos es tão su je i tos a um so bre pre ço de
27% dos cus tos de mer ca do;

c) en ca mi nhe a este TCU có pia dos ins tru men-
tos con tra tu a is  que for ma li za rem a com pen sa ção re -
fe ri da na alí nea ‘a’.

8. Ten do to ma do co nhe ci men to da De ci são nº
615/2001, des te Ple ná rio, a em pre sa Cons tru ções e
Co mér cio Ca mar go Cor rêa S/A pe ti ci o nou nos au tos às 
fls. 87/103, apre sen tan do, como par te in te res sa da,
suas ex pli ca ções e jus ti fi ca ti vas para as su pos tas ir re-
gu la ri da des de tec ta das no le van ta men to de au di to ria.

9. Me di an te des pa cho de fl. 106, o Mi nis tro Au -
gus to Sher man Ca val can ti, atu an do no pro ces so em
subs ti tu i ção a este Re la tor, de fe riu o ”pe di do de ha bi-
li ta ção para in gres so nos au tos, im pli ci ta men te for mu-
la do pela em pre sa Cons tru ções e Co mér cio Ca mar-
go Cor rêa S/A, fa cul tan do-lhe aces so aos au tos para
vis ta e có pia, como me di da as se cu ra tó ria da de fe sa,
bem como a apre sen ta ção, no pra zo de 15 (quin ze)
dias a con tar da no ti fi ca ção, de de fe sa adi ci o nal
quan to à ma nu ten ção dos pro ce di men tos ad mi nis tra-
ti vos im pug na dos“.

10. Em 17-1-2002, a re fe ri da cons tru to ra apre -
sen tou no vos ele men tos de de fe sa, jun ta dos às fls.
110/19 e 121/34, ana li sa dos pela AGE Gla u ce Ta da i-
esky Mar ques, atu an do como Di re to ra-subs ti tu ta da
2ª Di vi são Téc ni ca da Se cex/PA, as sim se ma ni fes-

tou, com a anuên cia do Ti tu lar da uni da de (fls.
136/40):

“................................................................................. .

II. Re la to Das Ma ni fes ta ções Da Con tra ta da
II.1 – Pri me i ra Ma ni fes ta ção Da Con tra ta da
II.1.1 – Can te i ro de Obras

3. No do cu men to apen sa do às fls. 87/103, a em -
pre sa ini ci al men te re la ta a im por tân cia da obra e sua
si ner gia com a obra de du pli ca ção da Hi dro e lé tri ca de 
Tu cu ruí, tan to em apro ve i ta men to de ins ta la ções fí si-
cas como [em] equi va lên cia dos pre ços con tra tu a is.

4. So bre o can te i ro de obras, ob ser va que o pa -
ga men to em qua tro par ce las foi de fi ni do pelo con tra-
tan te à épo ca da re pac tu a ção (T. A. nº 01 do Con tra to
nº 009/98-MT); que o di men si o na men to das ins ta la-
ções pre vis to pres su pôs o cum pri men to do cro no gra-
ma, o que não ocor reu ten do em vis ta que os re cur-
sos em pe nha dos até o ano de 2001 de ve ri am ter sido
de R$247.769.087,93 e de fato o fo ram no mon tan te
de R$108.427.054,88.

5. Obser va que essa in su fi ciên cia de re cur sos in -
vi a bi li zou por com ple to o pla ne ja men to es ta be le ci do e
que, se a em pre sa ti ves se efe ti va men te cons tru í do os
can te i ros, a União já te ria ar ca do com o ônus da com -
ple ta oci o si da de dos mes mos, o que atin gi ria o va lor de
R$8.842.808,00 (pre ço de set/97), con for me ta be la à fl.
93. Acres cen ta que a não-cons tru ção não im pli cou em
qua is quer pre ju í zos ao de sen vol vi men to dos ser vi ços e
fi na li za o item con si de ran do ine xis ti rem ir re gu la ri da des
que pos sam ter afe ta do a im plan ta ção dos can te i ros.

II.1.2 – Ope ra ção e Ma nu ten ção dos can te i ros
6. Afir ma a con tra ta da que o va lor efe ti va men te

pago é in fe ri or ao con tra tu al men te es ta be le ci do, po -
rém ad mi te que o con jun to de can te i ros de fato uti li za-
dos pelo cons tru tor ‘tem re al men te di men sões me no-
res do que as ini ci al men te pre vis tas’.  Além dis so, ob -
ser va que a di la ção no pra zo to tal de exe cu ção da
obra le va rá o cons tru tor a de sen vol ver ati vi da des de
ma nu ten ção e ope ra ção dos can te i ros por um pe río-
do bem ma i or que o ori gi nal men te pre vis to.

7. Infor ma es tar sen do pro vi den ci a da a ade qua-
ção da re mu ne ra ção glo bal pre vis ta para es ses ser vi-
ços, no âm bi to das ne go ci a ções que vi sam à for ma li-
za ção de um novo ter mo adi ti vo ao con tra to, cujo ob -
je ti vo prin ci pal é a ofi ci a li za ção de um novo Cro no gra-
ma Ge ral de Cons tru ção.

II.1.3 – De ta lha men to dos ser vi ços cons tan tes
das Pla ni lhas de Pre ços P1 e P2

8. Infor ma que al guns ser vi ços eram de di fí cil
de ta lha men to, a exem plo do item 2.01.01 – Com ple-
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men ta ção da Vila Re si den ci al, con si de ran do que as
ca sas es ta vam em va ri a dos es ta dos de de te ri o ra ção,
bem como [que] ou tros itens não fo ram su fi ci en te-
men te de ta lha dos no pro je to bá si co, a exem plo dos
itens 2.03.01/02/03 – Aca ba men tos Ge ra is, o que fez
com que o con tra tan te op tas se pela re mu ne ra ção
‘cus to + ta xa’.

9.Re la ti va men te à taxa de ad mi nis tra ção de
27%, as jus ti fi ca ti vas são as mes mas apre sen ta das
pelo Mi nis té rio dos Trans por tes em res pos ta à au-
diên cia le va da a efe i to, in clu si ve com idên ti cas ta be-
las (fl. 102), e já fo ram ana li sa das na ins tru ção de fls.
75/8.

10. A con tra ta da fi na li za seus co men tá ri os des -
ta can do que, em bo ra em rit mo con si de ra vel men te in -
fe ri or ao pre vis to, as obras pro por ci o nam a ge ra ção
de 1.000 em pre gos di re tos, com sig ni fi ca ti va ar re ca-
da ção fis cal tan to para o mu ni cí pio de Tu cu ruí como
para o Esta do do Pará.

II.2 – Segunda Manifestação Da Contratada 
II.2.1 – Oi ta vo Ter mo Adi ti vo

11. Em adi ta men to à cor res pon dên cia aci ma
re la ta da, a con tra ta da fez jun tar có pia do Oi ta vo Ter-
mo Adi ti vo ao Con tra to nº 009/98-MT fls. 112/5. Na
cor res pon dên cia que o en ca mi nha, fl. 110, afir ma
es tar cons ta ta do o aten di men to das me di das de ter-
mi na das na le tra a do Re la tó rio de Au di to ria de fls.
75/8, bem como jun ta có pia de cor res pon dên cia ao
Mi nis té rio dos Trans por tes, fls. 116/7, em que pro-
põe a for ma de com pen sa ção dos pa ga men tos fe i-
tos pe los can te i ros não cons tru í dos, com pla ni lha de 
cál cu lo ane xa, fl. 118, e pu bli ca ção do re fe ri do ter mo
adi ti vo, fl. 119.

12. Do ter mo adi ti vo des ta ca-se de iní cio que o 
pra zo para con clu são da obra foi al te ra do para
31-12-2004.

13. A Cláu su la Ter ce i ra, pa rá gra fo se gun do,
de fi ne, em ca rá ter pro vi só rio a de du ção em me di ção
dos va lo res cor res pon den tes às ins ta la ções não im -
plan ta das pelo cons tru tor no can te i ro de obras da
eclu sa e ca nal de ju san te em qua tro par ce las men-
sa is, igua is e su ces si vas, no va lor de
R$4.944.732,00 (pre ços de set/97) re a jus ta dos para 
R$6.414.642,60 (pre ços de set/01).

14. A Cláu su la Qu ar ta do re fe ri do ter mo re de fi-
ne as ver bas men sa is de re mu ne ra ção pe los ser vi ços
de Ope ra ção e Ma nu ten ção dos Can te i ros de Obras
das Eclu sas, na for ma cons tan te da ta be la de fl. 114.
Por fim, des ta ca-se do ter mo adi ti vo que as par tes
acor da ram o pra zo de no ven ta dias para for ma li zar

um novo ter mo adi ti vo onde se rão de fi ni das as al te ra-
ções con tra tu a is de cor ren tes da al te ra ção do pra zo
to tal de exe cu ção das obras e ser vi ços con tra ta dos,
in clu si ve o es ta be le ci men to de um novo Cro no gra ma
ge ral de Cons tru ção.

15. Na Cláu su la Qu in ta as par tes acor dam o
pra zo má xi mo de no ven ta dias con ta dos da as si na tu-
ra des se ter mo adi ti vo para for ma li zar as al te ra ções
con tra tu a is de cor ren tes da al te ra ção no pra zo to tal da 
obra, in clu si ve es ta be le cen do novo Cro no gra ma Ge -
ral de Cons tru ção.

16. O pa rá gra fo úni co da cláu su la aci ma in for ma
que a al te ra ção con tra tu al in clu i rá a ade qua ção de fi-
ni ti va das re mu ne ra ções pela im plan ta ção do can te i-
ro de obras da eclu sa 2 e ca nal de ju san te e pelo ser -
vi ço de ope ra ção e ma nu ten ção dos can te i ros.

II.2.2 – Com pen sa ção pro pos ta pela em pre sa
para o item Can te i ro de Obras

17. Ane xo ao Oi ta vo ter mo Adi ti vo en ca mi nha do
pela em pre sa a este Tri bu nal, foi en vi a da a cor res pon-
dên cia da em pre sa ao Mi nis té rio dos Trans por tes, fls.
116/7, com sua pro pos ta para com pen sa ção dos va -
lo res pa gos e não exe cu ta dos nes se item.

18. Nes sa cor res pon dên cia, a em pre sa re i te ra
seu en ten di men to de que não hou ve ir re gu la ri da de,
[uma] vez que foi ob ser va da a dis po si ção con tra tu al
per ti nen te. Po rém, em aten di men to à de ci são des ta
Cor te, pro põe que a com pen sa ção seja fe i ta em qua -
tro par ce las, da mes ma for ma que foi paga à em pre sa
no iní cio da obra.

19. O su pra ci ta do ca rá ter pro vi só rio cons tan te
da Cláu su la Ter ce i ra, pa rá gra fo se gun do, é es cla re ci-
do nes sa cor res pon dên cia, qual seja, a con tra ta da
res sal va que, na hi pó te se de o TCU vir a re for mu lar a
De ci são nº 615/2001-P, de ve rá ser-lhe cre di ta do em
me di ção o va lor to tal das par ce las que já ti ve rem sido
de du zi das.

II.3 – Cor res pon dên cia Com ple men tar À Se gun-
da Ma ni fes ta ção Da Con tra ta da

20. Em data pos te ri or, a con tra ta da en de re çou a 
esta SECEX/PA cor res pon dên cia que visa es cla re cer
a ade qua ção, em ca rá ter pro vi só rio da re mu ne ra ção
cor res pon den te à exe cu ção dos ser vi ços de ope ra-
ção e ma nu ten ção dos can te i ros, fls. 121/34.

21. A con tra ta da in for ma que a par ce la que lhe
foi paga a ma i or por esse ser vi ço será de bi ta da na pri -
me i ra me di ção for ma li za da após a as si na tu ra do 8º
Ter mo Adi ti vo. Apre sen ta ain da, me mó ria de cál cu lo
re la ti va à de ter mi na ção dos no vos va lo res men sa is,
fls. 125/34.
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III - Aná li se Das Ma ni fes ta ções Da Con tra ta da
III.1 – Can te i ros de Obras

22. No re la tó rio de au di to ria, a equi pe não con -
sig nou o as sun to como ir re gu la ri da de gra ve, exa ta-
men te por en ten der que as par tes cum pri ram os ter -
mos pac tu a dos quan do da li be ra ção dos re cur sos
para cons tru ção dos can te i ros no iní cio das obras.
Po rém, é fato que a re a li za ção fí si ca do can te i ro foi
aquém do quan ti ta ti vo pago, o que ge rou um pa ga-
men to fe i to pela União sem a exis tên cia de con tra-
par ti da do con tra ta do. O con tra tan te é o res pon sá vel
pela ad mi nis tra ção do con tra to e ca bia-lhe ter re or-
de na do o cro no gra ma fí si co-fi nan ce i ro quan do ocor -
reu a in su fi ciên cia de ver ba, fato re cor ren te nes sa
obra.

23. Se os can te i ros não es ta vam sen do ne ces-
sá ri os de vi do ao es tá gio da obra, os re cur sos nele
em pre ga dos de ve ri am ter sido ge ren ci a dos de modo 
a mi ni mi zar o atra so na exe cu ção da obra, até mes -
mo to man do por base os ele men ta res prin cí pi os que 
in for mam os con tra tos ad mi nis tra ti vos, como o da
su pre ma cia da ad mi nis tra ção pú bli ca e da mu ta bi li-
da de dos con tra tos ad mi nis tra ti vos.

24. Com esse en ten di men to, a equi pe de au di-
to ria pro pôs de ter mi nar ao con tra tan te – Mi nis té rio
dos Trans por tes que re ma ne jas se os va lo res pa gos
por can te i ros não exe cu ta dos para ou tros itens do
con tra to. A pro pos ta foi aca ta da pelo Mi nis tro-Re la-
tor e cons tou do item 8.1.1 da De ci são nº
615/2001-TCU-Ple ná rio, qual seja:

‘8.1.1. no pra zo de 60 (ses sen ta) dias, re ne go-
cie jun to à em pre sa Ca mar go Cor rêa (Con tra to nº
009/98-MT) o re ma ne ja men to dos gas tos com can-
te i ros que ain da não fo ram cons tru í dos para ou tros
itens do re fe ri do con tra to, de for ma a mi ni mi zar o
atra so no cro no gra ma da obra.’

25. Con si de ran do que a Cláu su la Ter ce i ra do
8º Ter mo Adi ti vo de fi ne que os ser vi ços pro du zi dos
pela em pre i te i ra nos qua tro me ses se guin tes à as si-
na tu ra des se ter mo te rão seu va lor de du zi do da que-
les gas tos com can te i ros não exe cu ta dos, en ten de-
mos que essa cláu su la aten de por com ple to à de ter-
mi na ção cons tan te da su pra ci ta da de ci são.

26. A pla ni lha que está ane xa à fl. 118 de-
mons tra to dos os itens dos can te i ros de obra da
eclu sa 2 e ca nal de ju san te, dis cri mi nan do o per cen-
tu al exe cu ta do de cada ins ta la ção pre vis ta. Enten de-
mos es tar ra zoá vel a apu ra ção re a li za da pela em-
pre sa e su fi ci en te para eli dir a ir re gu la ri da de ve ri fi-
ca da.

III.2 – Ope ra ção e Ma nu ten ção dos Can te i ros

27. Ana li san do a ta be la cons tan te do pa rá gra fo
úni co da Cláu su la Qu ar ta ob ser va-se que os itens
1.06.05 a 07 cor res pon dem aos va lo res de ma nu-
ten ção para o novo pra zo fi nal da obra, ou seja, de
ja ne i ro/2002 a de zem bro/2004 (36 me ses). Por con -
se guin te, os pri me i ros itens (1.06.01 a 04) re ar ran-
jam os va lo res para o pe río do já de cor ri do da obra.

28. Os no vos va lo res acor da dos, para o pe río-
do já de cor ri do da obra, so mam a im por tân cia de
R$2.063.683,39, sen do que os va lo res já pa gos à
em pre i te i ra por esse ser vi ço cor res pon dem a
R$2.306.263,00. Assim sen do, há uma im por tân cia
a ma i or, já paga pela União, de R$242.599,01.

29. Con si de ran do que na cor res pon dên cia
com ple men tar en vi a da pela em pre i te i ra a esta
SECEX/PA, fls. 122/3, é es cla re ci do que a par ce la
que lhe foi paga a ma i or por esse ser vi ço será de bi-
ta da na pri me i ra me di ção for ma li za da após a as si-
na tu ra do 8º Ter mo Adi ti vo (pa rá gra fo II.3.18 aci ma),
en ten de mos que essa for ma avan ça da pe las par tes
para so lu ção da ir re gu la ri da de de tec ta da no item
Ma nu ten ção e Ope ra ção dos Can te i ros re gu la ri za a
si tu a ção, [uma] vez que a ir re gu la ri da de ba se ou-se
no fato de a em pre i te i ra ter per ce bi do por um ser vi-
ço que de fato (...) não ti nha como pres tar, pois não
ha via can te i ros na to ta li da de para se rem man ti dos e 
ope ra dos, es tan do ago ra sen do fe i to o ajus te des-
ses va lo res.

III.3 – De ta lha men to dos ser vi ços cons tan tes das 
Pla ni lhas de Pre ços P1 e P2

30. À ex ce ção do item 2.01.01 – Com ple men ta-
ção da Vila Re si den ci al, to dos os de ma is são pas sí-
ve is de de ta lha men to. Em es pe ci al itens como For ne-
ci men to e Insta la ção de Instru men ta ção (2.04), Li nha
de Trans mis são de 13,8kV (2.07) e Ba li za men to
(2.08) não po dem sim ples men te ser or ça dos por ver -
ba, sem de ta lhar cri te ri o sa men te equi pa men tos e
ser vi ços com os res pec ti vos cus tos.

IV - Con clu são
31. Cabe des ta car que os do cu men tos acos ta-

dos nos au tos pela con tra ta da o fo ram re a li za dos
após a ins tru ção des ta SECEX/PA de fls. 75/8 que
ana li sou a res pos ta à au diên cia fe i ta ao Mi nis té rio dos 
Trans por tes.

32. Tais do cu men tos pos te ri o res de mons tram
as tra ta ti vas efe ti va das no sen ti do de eli dir as ir re gu-
la ri da des apon ta das so bre a obra, o que tor na des ne-
ces sá ri as as pro pos tas cons tan tes dos itens a e c da
con clu são de fl. 78. Po rém, de todo se man tém a pro -
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pos ta res tan te (item b), bem como toda a aná li se efe -
tu a da so bre as ale ga ções do con tra tan te.

33.1 con si de ran do, por fim, que as par tes en vi-
da ram es for ços bem su ce di dos no sen ti do de re gu la-
ri zar as pen dên ci as so bre a obra e re to mar seu an da-
men to, fa ze mos a pro pos ta de en ca mi nha men to a se -
guir re la ta da.

34.Cabe res sal var que a ade qua ção das re mu-
ne ra ções cons tan tes do Oi ta vo Ter mo Adi ti vo fo ram
con si de ra das de ca rá ter pro vi só rio pe las par tes
(Cláu su la Qu in ta des se ter mo), o que pode le var a en -
ten di men to di ver so do atu al quan do fo rem ana li sa das
por este Tri bu nal as ade qua ções de fi ni ti vas por eles
acor da das.

11.Em face do ex pos to, pro pôs aque la uni da de
téc ni ca que fos se con si de ra da eli di da a ir re gu la ri da de
gra ve pen den te so bre a obra e que fos se de ter mi na do
ao Mi nis té rio dos Trans por tes que:

”a) evi te re cor rer à con tra ta ção de ser vi ços de
ter ce i ros, uti li zan do a Ca mar go Cor rêa como in ter me-
diá ria com base no Con tra to nº 009/98-M7 [uma] vez
que em tais con di ções os ob je tos as sim con tra ta dos
e/ou ad qui ri dos es tão su je i tos a um so bre pre ço de
27% dos cus tos de mer ca do;

b) en ca mi nhe a este TCU có pia dos ins tru men-
tos con tra tu a is que for ma li za rem as al te ra ções tra ta-
das na Cláu su la Qu in ta do Oi ta vo Ter mo Adi ti vo.“

Pa re cer do Mi nis té rio Pú bli co
12. Em face da com ple xi da de ju rí di ca da ma té-

ria, so li ci tei o pro nun ci a men to do Mi nis té rio Pú bli co
(fl. 141) que, na pes soa da Pro cu ra do ra Cris ti na Ma -
cha do da Cos ta e Sil va ma ni fes tou-se me di an te sin -
ge lo ”de acor do“ (fl. 142).

É o Re la tó rio

Voto

Em con so nân cia com os pa re ce res da uni da de
téc ni ca, en ten do que as pro vi dên ci as ado ta das pelo
Mi nis té rio dos Trans por tes em cum pri men to à De ci-
são n? 615/200 1, des te Co le gi a do, bem como as ra -
zões de jus ti fi ca ti va apre sen ta das pelo ór gão em ra -
zão da au diên cia efe ti va da por de ter mi na ção da que le
de ci sum e, ain da, as ex pli ca ções e ele men tos tra zi-
das aos au tos pela em pre sa con tra ta da eli dem a ma i-
or par te das sus pe i tas de ir re gu la ri da des de tec ta das
no le van ta men to de au di to ria, a par de cor ri gir os pro -
ble mas re ma nes cen tes.

2.São úte is as de ter mi na ções pro pos tas no item 
11 do Re la tó rio, ra zão por que as aco lho, com as al te-
ra ções re da ci o na is con si de ra das ne ces sá ri as, acres -

cen tan do co man do di ri gi do à SECEX/PA no sen ti do
de que, ao re ce ber as có pi as dos ins tru men tos con -
tra tu a is re fe ri dos, ava lie-os e in for me a este Re la tor
so bre o cum pri men to ou não da de ter mi na ção ema -
na da des te Tri bu nal re fe ren te à for ma li za ção das ”al -
te ra ções tra ta das na Cláu su la Qu in ta do Oi ta vo Ter-
mo Adi ti vo“, po den do ser de ter mi na do, por meio de
des pa cho do Re la tor, em caso po si ti vo, o ar qui va-
men to dos au tos.

3.Acres cen to a es sas pro pos tas su ges tão no
sen ti do do en vio de có pia do Re la tó rio, Voto e da De-
ci são que su gi ro à Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça -
men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção do Con gres so Na ci o-
nal, em com ple men ta ção às in forma ções já re me ti-
das, por tra tar-se de le van ta men to de au di to ria in se ri-
do no Pla no Espe ci al de Au di to ria do exer cí cio de
2001, em aten di men to a de man da do Par la men to
(Fis co bras 2001).

Di an te do ex pos to, aco lho, por seus fun da-
men tos, o pa re cer da uni da de téc ni ca e Voto por
que o Tri bu nal ado te a de ci são que ora sub me to ao
Ple ná rio.

TCU, Sala Das Ses sões, 08 de maio de 2002. –
Marcos Vinicios Vilaça, Mi nis tro-Re la tor.

d) Se gu ran ça Pú bli ca, até 2.150 va gas;

e) Ciên cia e Tec no lo gia, até 1.300 va gas;

f) Meio Ambi en te, Edu ca ção, Cul tu ra, Pre vi dên-
cia e Sa ú de, até 6.530 va gas;

g) Re gu la ção do Mer ca do, até 2.120 va gas;

h) Se gu ran ça Pú bli ca do Dis tri to Fe de ral - DF,
até 931 va gas;

i) Edu ca ção, até 2000 va gas para pro fes so res
de ter ce i ro grau.

III – pre vi são de cri a ção de car gos ou em pre gos
pú bli cos de ní vel su pe ri or e in ter me diá rio nas áre as
de:

a) Ges tão e Di plo ma cia, até 1.920 va gas;
b) Ciên cia e Tec no lo gia, até 3.800 va gas;
c) Meio Ambi en te, Edu ca ção, Cul tu ra, Pre vi dên-

cia e Sa ú de, até 27.800 va gas;
d) Se gu ran ça Pú bli ca do Dis tri to Fe de ral - DF,

até 931 va gas.

IV – re es tru tu ra ção da re mu ne ra ção de car gos
in te gran tes do Pla no de Clas si fi ca ção de Car gos do
Po der Exe cu ti vo Fe de ral, de car re i ras das áre as Ju rí-
di ca, Di plo má ti ca, Fi nan ças e de Se gu ran ça Pú bli ca
de Ex-Ter ri tó ri os, de car gos em co mis são e fun ções
de con fi an ça e de ser vi do res téc ni cos ad mi nis tra ti vos
e do cen tes das Insti tu i ções Fe de ra is de Ensi no.
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LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 10.266, DE 24 DE JULHO DE 2001

Dis põe so bre as di re tri zes para a
ela bo ra ção da lei or ça men tá ria de 2002 e
dá ou tras pro vi dên ci as.

Art. 83. O Tri bu nal de Con tas da União en vi a rá à
Co mis são Mis ta Per ma nen te pre vis ta no art. 166, §
1º, da Cons ti tu i ção, até 30 dias após o en ca mi nha-
men to da pro pos ta or ça men tá ria pelo Po der Exe cu ti-
vo, in for ma ções re cen tes so bre a exe cu ção fí si co-fi-
nan ce i ra das obras cons tan tes dos or ça men tos fis cal,
da se gu ri da de so ci al e de in ves ti men to, in clu si ve em
meio mag né ti co.

§ 1º Das in for ma ções re fe ri das no ca put cons ta-
rão, para cada obra fis ca li za da:

I – a clas si fi ca ção ins ti tu ci o nal, fun ci o nal e pro -
gra má ti ca, atu a li za da con for me cons tan te da lei or ça-
men tá ria para 2001;

II – sua lo ca li za ção e es pe ci fi ca ção, com as eta -
pas, os sub tre chos ou as par ce las e seus res pec ti vos
con tra tos, con for me o caso, nos qua is fo ram iden ti fi-
ca das ir re gu la ri da des;

III – a clas si fi ca ção dos even tu a is in dí ci os de ir -
re gu la ri da des iden ti fi ca dos, de acor do com sua gra vi-
da de;

IV – as pro vi dên ci as já ado ta das pelo Tri bu nal
quan to às ir re gu la ri da des;

V – o per cen tu al de exe cu ção fí si co-fi nan ce i ra;
VI – a es ti ma ti va do va lor ne ces sá rio para con -

clu são; e
VII – ou tros da dos con si de ra dos re le van tes pelo 

Tri bu nal.
§ 2º No cum pri men to do dis pos to no ca put, o Tri-

bu nal en vi da rá es for ços no sen ti do de in cre men tar o
uni ver so ob je to de pro ce di men tos fis ca li za tó ri os es-
pe cí fi cos para sub si di ar a apre ci a ção da pro pos ta or -
ça men tá ria pelo Con gres so Na ci o nal, se pos sí vel,
acres cen do o nú me ro de obras em vin te por cen to em 
re la ção ao exer cí cio de 2000.

§ 3º A se le ção das obras a se rem fis ca li za das
deve con si de rar, den tre ou tros fa to res, o va lor li qui da-
do no exer cí cio de 2000 e o fi xa do para 2001, a re gi o-
na li za ção do gas to e o his tó ri co de ir re gu la ri da des
pen den tes ob ti do a par tir de fis ca li za ções an te ri o res
do Tri bu nal, de ven do dela fa zer par te to das as obras
con ti das no Qu a dro V ane xo à Lei nº 10.171, de 5 de
ja ne i ro de 2001, que não fo ram ob je to de de li be ra ção
do Tri bu nal pela re gu la ri da de du ran te os doze me ses
an te ri o res à data da pu bli ca ção des ta lei.

§ 4º O Tri bu nal de ve rá, adi ci o nal men te, no mes mo
pra zo pre vis to no ca put, en vi ar in for ma ções so bre ou-
tras obras, nas qua is te nham sido cons ta ta dos in dí ci os
de ir re gu la ri da des gra ves em ou tros pro ce di men tos fis -
ca li za tó ri os re a li za dos nos úl ti mos doze me ses con ta-
dos da pu bli ca ção des ta lei, com o mes mo grau de de ta-
lha men to de fi ni do no § 1º des te ar ti go.

§ 5º O Tri bu nal en ca mi nha rá à Co mis são re fe ri-
da no ca put, sem pre que ne ces sá rio, re la tó ri os de
atu a li za ção das in for ma ções for ne ci das.

§ 6º O Tri bu nal de Con tas da União dis po ni bi li-
za rá na sua pá gi na na Inter net, até o 10º dia de cada
mês, re la tó rio con so li da do de atu a li za ção das in for-
ma ções re fe ren tes às obras men ci o na das no pa rá-
gra fo an te ri or, sem pre ju í zo das in for ma ções re me ti-
das ao Con gres so Na ci o nal.

§ 7º A lei or ça men tá ria anu al po de rá con tem plar
sub tí tu los re la ti vos a obras com in dí ci os de ir re gu la ri da-
des gra ves in for ma dos pelo Tri bu nal, per ma ne cen do a
exe cu ção dos con tra tos, con vê ni os, par ce las ou sub tre-
chos em que fo ram iden ti fi ca dos os in dí ci os con di ci o na-
da à ado ção de me di das sa ne a do ras pelo ór gão res-
pon sá vel, su je i tas à pré via de li be ra ção do Con gres so
Na ci o nal e da Co mis são re fe ri da no ca put.

§ 8º O Tri bu nal de Con tas da União re me te rá ao
Con gres so Na ci o nal, em até quin ze dias após sua
cons ta ta ção, in for ma ções re fe ren tes aos in dí ci os de ir -
re gu la ri da des gra ves iden ti fi ca dos em pro ce di men tos
fis ca li za tó ri os em con tra tos, con vê ni os, par ce las ou
sub tre chos re fe ren tes a obras cons tan tes do Orça men-
to de 2002, in clu si ve em meio mag né ti co, ca ben do à
Co mis são Mis ta re fe ri da no ca put e ao Con gres so Na -
ci o nal con di ci o na rem ou não a exe cu ção or ça men tá ria
do con tra to, con vê nio, par ce la ou sub tre cho ir re gu lar.

RESOLUÇÃO Nº 1, DE 2001-CN

Dis põe so bre a co mis são mis ta per -
ma nen te a que se re fe re o § 1º do art. 166 
da Cons ti tu i ção e so bre a tra mi ta ção das
ma té ri as a que se re fe re o mes mo ar ti go.

....................................................................................
Art. 2º A Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça men-

tos Pú bli cos e Fis ca li za ção tem por com pe tên cia:
....................................................................................

III – exa mi nar e emi tir pa re cer so bre os do cu-
men tos per ti nen tes ao acom pa nha men to e fis ca li za-
ção da exe cu ção or ça men tá ria e fi nan ce i ra e da ges -
tão fis cal, nos ter mos dos arts. 70 a 72 e 166, § 1º, in -
ci so II, da Cons ti tu i ção, e da Lei Com ple men tar nº
101, de 2000, es pe ci al men te:
....................................................................................
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b) in for ma ções en ca mi nha das pelo Tri bu nal de 
Con tas da União ou por ór gãos e en ti da des da ad-
mi nis tra ção fe de ral, por in ter mé dio do Con gres so
Na ci o nal, in clu si ve as re la ti vas a con tra tos, con vê ni-
os, par ce las ou sub tre chos em que fo ram iden ti fi ca-
dos in dí ci os de ir re gu la ri da des e re la ci o na dos em
ane xo à lei or ça men tá ria anu al, nos ter mos da lei de 
di re tri zes or ça men tá ri as;
....................................................................................

Art. 35. A tra mi ta ção das pro po si ções re fe ri das
no art. 34 e das pres ta ções de con tas anu a is, obe de-
ce rá aos se guin tes pra zos:
....................................................................................

VII – ma té ri as re la ti vas ao acom pa nha men to
e fis ca li za ção da exe cu ção or ça men tá ria e fi nan-
ce i ra:

a)até 5 (cin co) dias para pu bli ca ção e dis tri bu i-
ção dos re la tó ri os e in for ma ções pre vis tos nas alí ne-
as do art. 2º, in ci so III des ta re so lu ção, a par tir do
re ce bi men to pelo Con gres so Na ci o nal;

b)até 15 (quin ze) dias para a apre sen ta ção,
pelo Re la tor de sig na do, do re la tó rio con ten do as
me di das que jul gar ca bí ve is, apre sen tan do, con for-
me o caso, pro je to de de cre to le gis la ti vo, a par tir do
tér mi no do pra zo an te ri or;

c) até 8 (oito) dias para apre sen ta ção de
emen das ao re la tó rio apre sen ta do e ao pro je to de
de cre to le gis la ti vo, quan do for o caso, a par tir do en -
cer ra men to do pra zo da alí nea b;

d) até 7 (sete) dias, con ta dos do tér mi no do
pra zo de re ce bi men to das emen das, para que a
Co mis são dis cu ta, vote e en ca mi nhe à Mesa do
Con gres so Na ci o nal o seu pa re cer so bre a ma té-
ria.

Pa rá gra fo úni co. A Co mis são, pela ma i o ria ab -
so lu ta de seus mem bros, po de rá am pli ar os pra zos
de que tra tam as alí ne as b, c e d dos in ci sos IV e VII 
des te ar ti go, de ven do co mu ni car a de ci são ao Pre si-
den te do Se na do Fe de ral.
....................................................................................

Art. 43. A apro va ção pela Co mis são de pro je to
de de cre to le gis la ti vo au to ri zan do a exe cu ção de do -
ta ções cons tan tes na lei or ça men tá ria anu al sob
con di ção sus pen si va, no caso de sub tí tu los, con vê-
ni os, par ce las ou sub tre chos em que fo ram iden ti fi-
ca dos in dí ci os de ir re gu la ri da des gra ves le van ta dos
pelo TCU, de pen de rá de jus ti fi ca ção quan to às me-
di das sa ne a do ras ado ta das pelo ór gão res pon sá vel.
....................................................................................

LEI Nº 10.407, DE 10 DE JANEIRO DE 2002

Esti ma a re ce i ta e fixa a des pe sa da
União para o exer cí cio fi nan ce i ro de 2002.

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

LEI Nº 8.443, DE 16 DE JULHO DE 1992

Dis põe so bre a Lei Orgâ ni ca do Tri -
bu nal de Con tas da União e dá ou tras
pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 43. Ao pro ce der à fis ca li za ção de que tra ta

este ca pí tu lo, o Re la tor ou o Tri bu nal:
I – de ter mi na rá as pro vi dên ci as es ta be le ci das

no Re gi men to Inter no, quan do não apu ra da trans-
gres são a nor ma le gal ou re gu la men tar de na tu re za
con tá bil, fi nan ce i ra, or ça men tá ria, ope ra ci o nal e pa-
tri mo ni al, ou for cons ta ta da, tão-so men te, fal ta ou im -
pro pri e da de de ca rá ter for mal;

II – se ve ri fi car a ocor rên cia de ir re gu la ri da de
quan to à le gi ti mi da de ou eco no mi ci da de, de ter mi na rá
a au diên cia do res pon sá vel para, no pra zo es ta be le ci-
do no Re gi men to Inter no, apre sen tar ra zões de jus ti fi-
ca ti va.

Pa rá gra fo úni co. Não eli di do o fun da men to da
im pug na ção, o Tri bu nal apli ca rá ao res pon sá vel a
mul ta pre vis ta no in ci so III do art. 58 des ta lei.
....................................................................................

Ofí cio nº P- 109/2002 – CMO

Bra sí lia, 15 de maio de 2002.

Se nhor Pre si den te,
O Tri bu nal de Con tas da União, em obe diên cia

ao es ta be le ci do no art. 83 § 7º da Lei nº 10.266, de 24
de ju lho de 2001 (Lei de Di re tri zes Orça men tá ri as
para 2002), vem en ca mi nhan do, di re ta men te a esta
Pre si dên cia, e não à Pre si dên cia do Con gres so Na ci-
o nal, para sua de vi da au tu a ção, in for ma ções acer ca
de sub tí tu los cons tan tes do Qu a dro VII da Lei nº
10.407, de 10 de ja ne i ro de 2002 (Lei Orça men tá ria
para 2002).

Tal pro ce di men to tem ge ra do di fi cul da des pro -
ces su a is tan to para a Se cre ta ria des ta Co mis são, que 
fica im pe di da de efe tu ar os re gis tros no Sis te ma de
Acom pa nha men to de Ma té ri as Le gis la ti vas - MATE,
como para a Se cre ta ria-Ge ral do Se na do Fe de ral,
que so men te au tua o pro ces so após a sua apre ci a-
ção nes te Órgão Téc ni co.

A fim de que esta Co mis são con ti nue exer cen do
de for ma ple na a com pe tên cia cons tan te no Art. 2º, in -
ci so III, alí nea b, com bi na do com o Art. 43 da Re so lu-
ção nº 1, de 2001 -CN, po den do con tar, in clu si ve com

Maio  de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  22 08745

    447MAIO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



o ca len dá rio de ter mi na do por essa Casa, con so an te
o Art. 35, in ci so VII, da re fe ri da Re so lu ção, é ne ces sá-
rio que o do cu men to en ca mi nhan do as re fe ri das in-
for ma ções seja an tes au tu a do pela Se cre ta ria Ge ral
da Mesa do Se na do Fe de ral, e as sim pros si ga ob ser-
van do os trâ mi tes re gi men tal men te de ter mi na dos.

Assim sen do, en ca mi nho, em ane xo, os ori gi na-
is dos avi sos do Tri bu nal de Con tas da União, aba i xo
re la ci o na dos:

Na opor tu ni da de, re no vo 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.

De pu ta do, José Carlos Aleluia, Pre si den te

(À Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça-
men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção)

Avi so nº 1181-SGS-TCU

Bra sí lia-DF, 8 de maio de 2002

AVISO Nº 34, DE 2002-CN
(110 1.181/2002, na ori gem)

Se nhor Pre si den te,
Enca mi nho a Vos sa Exce lên cia, para co nhe ci-

men to, có pia da De ci são nú me ro 453/2002, ado ta da
pelo Tri bu nal de Con tas da União na Ses são Ordi ná-
ria do Ple ná rio de 08/05/2002, bem como dos res pec-
ti vos Re la tó rio e Voto que a fun da men tam, re fe ren te
ao re la tó rio de au di to ria re a li za do na Agên cia Go i a na
de Trans por tes e Obras Pú bli cas – AGETOP (TC nº
009.239/2000-7).

Aten ci o sa men te, – Va i mir Cam pe lo na Pre si-
den cia, Lido na Re u nião de Insta la ção e Ele i ção da
Mesa Di re to ra da Co mis são, re a li za da em
15/05/2002.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
DECISÃO Nº 453 /2002 – TCU – Ple-

ná rio
1. Pro ces so nº TC-009.239/2000-7
2. Clas se de Assun to: V – Re la tó rio de

Au di to ria
3. Res pon sá vel: Car los Ro sem berg

Gon çal ves dos Reis (pre si den te)
4. Orgão: Agên cia Go i a na de Trans por-

tes e Obras Pú bli cas - AGETOP
5. Re la tor: Mi nis tro Gu i lher me Pal me i ra

6. Re pre sen tan te do Mi nis té rio Pú bli co:
não atu ou

7. Uni da de Téc ni ca: Se cre ta ria de
Con tro le Exter no no Esta do de Go iás

8. De ci são: O Ple ná rio, di an te das ra-
zões ex pos tas pelo Re la tor, DECIDE:

8.1. co mu ni car à Co mis são Mis ta de Pla nos,
Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção do Con gres so
Na ci o nal que as pen dên ci as re la ti vas às obras de
ter ra ple na gem e pa vi men ta ção da ro do via BR-4 14,
tre cho Co cal zi nho-Ni que lân dia, no Esta do de Go iás,
fo ram de vi da men te sa ne a das;

8.2. en ca mi nhar có pia des ta De ci são, acom -
pa nha da do Re la tó rio e do Voto que a fun da men-
tam, à men ci o na da Co mis são, ao De par ta men to
Na ci o nal de Infra-Estru tu ra de Trans por tes –
DNIT e à Agên cia Go i a na de Trans por tes e Obras
Pú bli cas;

8.3.en vi ar o pro ces so para a Uni da de Téc ni ca
com pe ten te com vis tas à sua jun ta da ao das res pec ti-
vas con tas do ex tin to De par ta men to Na ci o nal de
Estra das de Ro da gem – DNER.

9. Ata nº 14/2002 – Ple ná rio
10. Data da Ses são: -08/05/2002 – Ordi ná ria
11. Espe ci fi ca ção do quo rum:
11.1 Mi nis tros pre sen tes: Val mir Cam pe lo (na

Pre si dên cia), Mar cos Vi ni ci os Vi la ça, Iram Sa ra i va,
Adylson Moua, Wal ton Alen car Ro dri gues, Gu i lher me
Pal me i ra (Re la tor), Ubi ra tan Agui ar e Ben ja min
Zymler.

11.2. Au di to res pre sen tes: Lin coln Ma ga lhães
da Ro cha, Au gus to Sher man Ca val can ti e Mar cos
Bem que rer Cos ta. – Val mir Cam pe lo na Pre si dên cia,
Gu i lher me Pal me i ra Mi nis tro-Re la tor.

GRUPO I – CLASSE V – Ple ná rio
TC-009.239/2000-7
Na tu re za: Re la tó rio de Au di to ria
Órgão: Agên cia Go i a na de Trans por tes

e Obras Pú bli cas – AGETOP/GO
Res pon sá vel: Car los Ro sem berg Gon-

çal ves dos Reis (pre si den te)
Emen ta: Au di to ria re a li za da nas obras

de cons tru ção da BR-414, em cum pri men to
à De ci são Ple ná ria nº 440/2000. Fis co bras.
Sa ne a men to das pen dên ci as ve ri fi ca das
quan to à re a de qua ção do pro je to exe cu ti vo
e à ob ten ção do ter mo de li cen ça am bi en tal.
Enca mi nha men to de có pia da de ci são, re la-
tó rio e voto à Co mis são es pe cí fi ca do Con -
gres so Na ci o nal, ao DNIT e à Age top.
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Cu i dam os au tos de Re la tó rio de Le van ta men to
de Au di to ria re a li za da pela Se cex/GO, em cum pri-
men to à De ci são Ple ná ria nº 440/2000 (Ata nº 20),
nas obras de ter ra ple na gem e pa vi men ta ção as fál ti ca
da ro do via BR-414, tre cho Co cal zi nho–Ni que lân dia,
no Esta do de Go iás, numa ex ten são de 169km.

De acor do com os re gis tros con ti dos no Re la tó-
rio, essa ro do via é a prin ci pal via de aces so ao nor te
de Go iás, ten do sido ob je to de li ci ta ção em 1987, da
qual sa grou-se ven ce do ra a Cons tru to ra Men des Jú -
ni or S/A. Após di ver sas pa ra li sa ções, foi con clu í do,
em 2000, o tre cho Ni que lân dia/Faz Tudo/Esta ca 2198 
(lote 1), res tan do pen den tes de tér mi no os tre chos
“Esta ca 2198/Esta ca 3092” (lote 2) e des ta úl ti ma
mar ca ção para a ci da de de Co cal zi nho (lote 3).

Nos ter mos des ta ca dos pela equi pe en car re ga-
da dos tra ba lhos, as ir re gu la ri da des en con tra das na
exe cu ção das obras cin gi am-se a: a) in com pa ti bi li da-
de en tre os ser vi ços me di dos e os ser vi ços exe cu ta-
dos em itens das obras re fe ren tes aos lo tes 2 e 3; b)
ine xis tên cia dos es tu dos de im pac to am bi en-
tal-EIA/Rima; e, c) iden ti da de en tre as jus ti fi ca ti vas
apre sen ta das para a ce le bra ção de dois ter mos adi ti-
vos (nºs 20/99 e 119/99).

Pro mo vi da a au diên cia do Di re tor-Ge ral do en -
tão De par ta men to Na ci o nal de Estra das de Ro da gem
– DNER so bre a ocor rên cia in di ca da na alí nea a aci -
ma, e do pre si den te da Agên cia Go i a na de Trans por-
tes e Obras Pú bli cas acer ca da que las tra ta das nas
alí ne as b e c, nos ter mos su ge ri dos pela Se cex/GO,
en dos sa dos por este Re la tor, fo ram acos ta das ao fe i-
to as ra zões de jus ti fi ca ti va per ti nen tes, as qua is,
após aná li se efe ti va da, mo ti va ram, em pa re ce res uni -
for mes da Se cex/GO, pro pos ta no sen ti do de “so men-
te se rem li be ra dos no vos re cur sos para a obra de
cons tru ção da BR-414, tre cho Co cal zi nho/Ni que lân-
dia, após a im ple men ta ção, pelo Di re tor-Ge ral do De -
par ta men to Na ci o nal de Estra das de Ro da gem –
DNER, Sr. Ge né sio Ber nar di no de Sou za, de pro vi-
dên ci as vi san do sa ne ar as ir re gu la ri da des de tec ta-
das nos au tos, pela equi pe, qua is se jam:

a) fa zer li ci ta ção para a re a de qua ção do pro je to
exe cu ti vo da obra, de modo que a obra exe cu ta da
seja con di zen te com o pro je to bá si co im plan ta do no
sis te ma de me di ções da au tar quia;

b) apre sen tar li cen ça am bi en tal ex pe di da pelo
ór gão com pe ten te em Go iás, Agên cia Go i a na de
Meio Ambi en te e Re cur sos Na tu ra is,

c) ob ser var me lhor a real ne ces si da de dos
acrés ci mos dos ter mos adi ti vos nºs 20/99-PJ e
119/99-PJ, com pa ran do-os aos pre ços de mer ca do e
aos va lo res do Sis te ma de Cus tos Ro do viá ri os do
DNER – SICRO/DNER”.

Pre sen tes os au tos em meu Ga bi ne te, de ter mi-
nei, em ca rá ter pre li mi nar, à Uni da de Téc ni ca que fos -

se di ri gi da di li gên cia ao ór gão com pe ten te, vi san do
ob ter in for ma ções so bre as me di das efe ti va men te
ado ta das re la ti va men te à re a de qua ção do pro je to
exe cu ti vo e a res pe i to do re sul ta do das ges tões em -
pre en di das para ob ten ção da li cen ça am bi en tal. Na
mes ma oca sião, so li ci tei à Se cex/GO que se ma ni fes-
tas se “con clu si va men te acer ca dos acrés ci mos in tro-
du zi dos à obra, con so an te os ter mos adi ti vos nºs
20/99-PJ e 119/99-PJ, in clu si ve quan to à ob ser vân cia
dos li mi tes pre vis tos no art. 65, § 1º, da Lei nº
8.666/93”.

Instru in do o fe i to, o TCE res pon sá vel, após des -
ta car que “o mon tan te adi ti va do se en con tra ar ri ma do
com o art. 65, § 1º, da Lei 8.666/93”, já que cor res pon-
den te a 22,97% do ini ci al men te con tra ta do, su ge riu,
com anuên cia do Di re tor-Subs ti tu to e da Se cre tá ria,
que fos se de ter mi na do ao DNER o se guin te:

“a) so men te au to ri ze o re i ní cio das obras de pa -
vi men ta ção da ro do via BR-414 – tre cho Co cal zi-
nho/Ni que lân dia, após a ex pe di ção da Li cen ça Pré via
Ambi en tal e da apro va ção do pro je to exe cu ti vo, aten -
tan do-se para o dis pos to no ar ti go 65, § 1º, da Lei
8.666/93;

b) dar ciên cia a esta Cor te de Con tas da apro va-
ção do pro je to exe cu ti vo e da ex pe di ção da Li cen ça
Ambi en tal;

c) abs te nha-se de per mi tir em seus con tra tos a
ce le bra ção de adi ti vos com fun da men to em ob je tos
idên ti cos;

d) dar ciên cia do in te i ro teor da de ci são a ser
pro la ta da ao Con gres so Na ci o nal.”

Ante o pre en chi men to das con di ções es ti pu la das
no art. 79, § 2º, do Re gi men to Inter no, para in clu são do
pro ces so em re la ção, foi o mes mo in se ri do na Re la ção
nº 57/2001 cons tan te da Ata nº 21, da 1ª Câ ma ra (Ses -
são de 26-6-2001), de li be ran do-se na for ma in di ca da
nos pa re ce res, in clu si ve com de ter mi na ção para jun ta-
da do pro ces so ao das res pec ti vas con tas.

Co mu ni ca do da de ci são, o DNER, por meio de
seu 12º Dis tri to Ro do viá rio Fe de ral, re me teu, em
aten di men to, có pia da li cen ça am bi en tal emi ti da pela
Agên cia Go i a na de Meio Ambi en te, es cla re cen do, na
opor tu ni da de, que não dis pu nha da “do cu men ta ção
que com pro ve a apro va ção do Pro je to Exe cu ti vo da
BR-414/GO, en ca mi nha do à Di vi são de Estu dos e
Pro je tos em Bra sí lia pela Age top”, haja vis ta o pro-
ces so de ex tin ção em que se en con tra a au tar quia.

Em nova ins tru ção, o ACE, à vis ta de tais in for ma-
ções, en ten deu que o pro ces so po de ria ser en cer ra do,
ra zão pela qual su ge riu sua jun ta da às con tas do
DNER, em cum pri men to ao que an tes fora de li be ra do.

Pos te ri or men te, foi en vi a da, pela Co or de na do ria
de Inven ta ri an ça do DNER no Esta do de Go iás, có pia
de seu pa re cer por meio do qual foi ace i ta a mi nu ta do
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pro je to exe cu ti vo ela bo ra do, vi san do aten der às re a de-
qua ções que se fi ze ram ne ces sá ri as nas obras.

A Di re to ra, ma ni fes tan do-se a res pe i to, con si de rou
que “as ir re gu la ri da des apon ta das ini ci al men te como
gra ves fo ram sa na das, po den do a obra ser re i ni ci a da
sem ris cos de pre ju í zos ao erá rio”. Des se modo, ao
acom pa nhar a pro pos ta do Ana lis ta, opi nou, em acrés ci-
mo, pelo en vio dos au tos a este Ga bi ne te, “com vis tas à
de vi da co mu ni ca ção à Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça -
men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção do Con gres so Na ci o nal”.

Por sua vez, a Se cre tá ria as sim se pro nun ci ou:
“Res tan do de mons tra do pelo DNER o ple no

aten di men to das de ter mi na ções fe i tas por este Tri bu-
nal no to can te à li cen ça am bi en tal e apro va ção do
pro je to bá si co da obra, ma ni fes to a mi nha anuên cia
às pro po si ções apre sen ta das pela Sra. Di re to ra de
Di vi são, su ge rin do-se, ain da, em cum pri men to à De -
ci são pro fe ri da pela 1ª Câ ma ra, Re la ção nº 57/2001,
Ses são de 26-6-2001, o en vio dos au tos à 1ª Se cex
para fins de jun ta da do pre sen te pro ces so às con tas
do DNER”.

É o Re la tó rio.

Voto

Con for me se ve ri fi ca dos au tos, as duas ocor -
rên ci as que es ta vam im pe din do a re to ma da das
obras de ter ra ple na gem e pa vi men ta ção de tre chos
da ro do via BR-414, tre cho Co cal zi nho– Niquelândia,
no Esta do de Go iás, fo ram de vi da men te sa ne a das,
uma vez ob ti dos os do cu men tos fal tan tes, qua is se -
jam, o ter mo de li cen ça am bi en tal e o pro je to exe cu ti-
vo da re fe ri da obra, con tem plan do as al te ra ções que
se fi ze ram ne ces sá ri as para con clu são da ro do via.

Nes sas con di ções, aco lho a pro po si ção da Se-
cex/GO e voto no sen ti do de que este Ple ná rio ado te
a de li be ra ção que ora sub me to à sua apre ci a ção.

Sala das Ses sões, 8 de maio de 2002. – Gu i-
lher me Pal me i ra, Mi nis tro-Re la tor.

LEGISLACÂO CITADA

LEI Nº 10.266, DE 24 DE JULHO DE 2001

Dis põe so bre as di re tri zes para a
ela bo ra ção da lei or ça men tá ria de 2002 e
dá ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 83. O Tri bu nal de Con tas da União en vi a rá à

Co mis são Mis ta Per ma nen te pre vis ta no art. 166, §
1º, da Cons ti tu i ção, até 30 dias após o en ca mi nha-
men to da pro pos ta or ça men tá ria pelo Po der Exe cu ti-
vo, in for ma ções re cen tes so bre a exe cu ção fí si co-fi-
nan ce i ra das obras cons tan tes dos or ça men tos fis cal,

da se gu ri da de so ci al e de in ves ti men to, in clu si ve em
meio mag né ti co.

§ 1º Das in for ma ções re fe ri das no ca put cons ta-
rão, para cada obra fis ca li za da:

I – a clas si fi ca ção ins ti tu ci o nal, fun ci o nal e pro -
gra má ti ca, atu a li za da con for me cons tan te da lei or ça-
men tá ria para 2001;

II – sua lo ca li za ção e es pe ci fi ca ção, com as eta -
pas, os sub tre chos ou as par ce las e seus res pec ti vos
con tra tos, con for me o caso, nos qua is fo ram iden ti fi-
ca das ir re gu la ri da des;

III – a clas si fi ca ção dos even tu a is in dí ci os de ir -
re gu la ri da des iden ti fi ca dos, de acor do com sua gra vi-
da de;

IV – as pro vi dên ci as já ado ta das pelo Tri bu nal
quan to às ir re gu la ri da des;

V – o per cen tu al de exe cu ção fí si co-fi nan ce i ra;
VI – a es ti ma ti va do va lor ne ces sá rio para con -

clu são; e
VII – ou tros da dos con si de ra dos re le van tes pelo 

Tri bu nal.

§ 2º No cum pri men to do dis pos to no ca put, o Tri-
bu nal en vi da rá es for ços no sen ti do de in cre men tar o
uni ver so ob je to de pro ce di men tos fis ca li za tó ri os es-
pe cí fi cos para sub si di ar a apre ci a ção da pro pos ta or -
ça men tá ria pelo Con gres so Na ci o nal, se pos sí vel,
acres cen do o nú me ro de obras em vin te por cen to em 
re la ção ao exer cí cio de 2000.

§ 3º A se le ção das obras a se rem fis ca li za das
deve con si de rar, den tre ou tros fa to res, o va lor li qui da-
do no exer cí cio de 2000 e o fi xa do para 2001, a re gi o-
na li za ção do gas to e o his tó ri co de ir re gu la ri da des
pen den tes ob ti do a par tir de fis ca li za ções an te ri o res
do Tri bu nal, de ven do dela fa zer par te to das as obras
con ti das no Qu a dro V ane xo à Lei nº 10.171, de 5 de
ja ne i ro de 2001, que não fo ram ob je to de de li be ra ção
do Tri bu nal pela re gu la ri da de du ran te os doze me ses
an te ri o res à data da pu bli ca ção des ta Lei.

§ 4º O Tri bu nal de ve rá, adi ci o nal men te, no mes mo
pra zo pre vis to no ca put, en vi ar in for ma ções so bre ou-
tras obras, nas qua is te nham sido cons ta ta dos in dí ci os
de ir re gu la ri da des gra ves em ou tros pro ce di men tos fis -
ca li za tó ri os re a li za dos nos úl ti mos doze me ses con ta-
dos da pu bli ca ção des ta Lei, com o mes mo grau de de -
ta lha men to de fi ni do no § 1º des te ar ti go.

§ 5º O Tri bu nal en ca mi nha rá à Co mis são re fe ri-
da no ca put, sem pre que ne ces sá rio, re la tó ri os de
atu a li za ção das in for ma ções for ne ci das.

§ 6º O Tri bu nal de Con tas da União dis po ni bi li-
za rá na sua pá gi na na Inter net, até o 10 dia de cada
mês, re la tó rio con so li da do de atu a li za ção das in for-
ma ções re fe ren tes às obras men ci o na das no pa rá-
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gra fo an te ri or, sem pre ju í zo das in for ma ções re me ti-
das ao Con gres so Na ci o nal.

§ 7º A lei or ça men tá ria anu al po de rá con tem plar
sub tí tu los re la ti vos a obras com in dí ci os de ir re gu la ri da-
des gra ves in for ma dos pelo Tri bu nal, per ma ne cen do a
exe cu ção dos con tra tos, con vê ni os, par ce las ou sub tre-
chos em que fo ram iden ti fi ca dos os in dí ci os con di ci o na-
da à ado ção de me di das sa ne a do ras pelo ór gão res-
pon sá vel, su je i tas à pré via de li be ra ção do Con gres so
Na ci o nal e da Co mis são re fe ri da no ca put.

§ 8º O Tri bu nal de Con tas da União re me te rá ao
Con gres so Na ci o nal, em até quin ze dias após sua
cons ta ta ção, in for ma ções re fe ren tes aos in dí ci os de
ir re gu la ri da des gra ves iden ti fi ca dos em pro ce di men-
tos fis ca li za tó ri os em con tra tos, con vê ni os, par ce las
ou sub tre chos re fe ren tes a obras cons tan tes do Orça -
men to de 2002, in clu si ve em meio mag né ti co, ca ben-
do à Co mis são Mis ta re fe ri da no ca put e ao Con gres-
so Na ci o nal con di ci o na rem ou não a exe cu ção or ça-
men tá ria do con tra to, con vê nio, par ce la ou sub tre cho
ir re gu lar.
....................................................................................
....................................................................................

RESOLUÇÃO Nº 1, DE 2001-CN

Dis põe so bre a co mis são mis ta
per ma nen te a que se re fe re o § 1º do
art. 166 da Cons ti tu i ção e so bre a tra-
mi ta ção das ma té ri as a que se re fe re o
mes mo ar ti go.

....................................................................................
Art. 2º A Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça men-

tos Pú bli cos e Fis ca li za ção tem por com pe tên cia:
....................................................................................

III – exa mi nar e emi tir pa re cer so bre os do cu-
men tos per ti nen tes ao acom pa nha men to e fis ca li za-
ção da exe cu ção or ça men tá ria e fi nan ce i ra e da ges -
tão fis cal, nos ter mos dos arts. 70 a 72 e 166, § 1º, in -
ci so II, da Cons ti tu i ção, e da Lei Com ple men tar nº
101, de 2000, es pe ci al men te:
....................................................................................

b) in for ma ções en ca mi nha das pelo Tri bu nal de
Con tas da União ou por ór gãos e en ti da des da ad mi-
nis tra ção fe de ral, por in ter mé dio do Con gres so Na ci-
o nal, in clu si ve as re la ti vas a con tra tos, con vê ni os,
par ce las ou sub tre chos em que fo ram iden ti fi ca dos in -
dí ci os de ir re gu la ri da des e re la ci o na dos em ane xo à
lei or ça men tá ria anu al, nos ter mos da lei de di re tri zes
or ça men tá ri as;
....................................................................................

Art. 35. A tra mi ta ção das pro po si ções re fe ri das
no art. 34 e das pres ta ções de con tas anu a is obe de-
ce rá aos se guin tes pra zos:
....................................................................................

VII – ma té ri as re la ti vas ao acom pa nha men to e
fis ca li za ção da exe cu ção or ça men tá ria e fi nan ce i ra:

a) até 5 (cin co) dias para pu bli ca ção e dis tri bu i-
ção dos re la tó ri os e in for ma ções pre vis tos nas alí ne-
as do art. 2º, in ci so III, des ta Re so lu ção, a par tir do re -
ce bi men to pelo Con gres so Na ci o nal;

b) até 15 (quin ze) dias para a apre sen ta ção,
pelo Re la tor de sig na do, do re la tó rio con ten do as me -
di das que jul gar ca bí ve is, apre sen tan do, con for me o
caso, pro je to de de cre to le gis la ti vo, a par tir do tér mi no
do pra zo an te ri or;

c) até 8 (oito) dias para apre sen ta ção de emen -
das ao re la tó rio apre sen ta do e ao pro je to de de cre to
le gis la ti vo, quan do for o caso, a par tir do en cer ra men-
to do pra zo da alí nea ”b“;

d) até 7 (sete) dias, con ta dos do tér mi no do pra -
zo de re ce bi men to das emen das, para que a Co mis-
são dis cu ta, vote e en ca mi nhe à Mesa do Con gres so
Na ci o nal o seu pa re cer so bre a ma té ria.

Pa rá gra fo úni co. A Co mis são, pela ma i o ria ab -
so lu ta de seus mem bros, po de rá am pli ar os pra zos
de que tra tam as alí ne as ”b“, ”c“ e ”d“ do in ci so IV e VII 
des te ar ti go, de ven do co mu ni car a de ci são ao Pre si-
den te do Se na do Fe de ral.
....................................................................................

Art. 43. A apro va ção pela Co mis são de pro je-
to de de cre to le gis la ti vo au to ri zan do a exe cu ção
de do ta ções cons tan tes na lei or ça men tá ria anu al
sob con di ção sus pen si va, no caso de sub tí tu los,
con vê ni os, par ce las ou sub tre chos em que fo ram
iden ti fi ca dos in dí ci os de ir re gu la ri da des gra ves le -
van ta dos pelo TCU, de pen de rá de jus ti fi ca ção
quan to às me di das sa ne a do ras ado ta das pelo ór -
gão res pon sá vel.

LEI Nº 10.407. DE 10 DE JANEIRO DE 2002

Esti ma a re ce i ta e fixa a des pe sa da
União para o exer cí cio fi nan ce i ro de
2002.

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

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

LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993

Re gu la men ta o art. 37, in ci so XXI, da 
Cons ti tu i ção Fe de ral, ins ti tui nor mas
para li ci ta ções e con tra tos da Admi nis-
tra ção Pú bli ca e dá ou tras pro vi dên ci as.

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

Maio  de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  22 08749

    451MAIO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



....................................................................................
Art. 65. Os con tra tos re gi dos por esta lei po de-

rão ser al te ra dos, com as de vi das jus ti fi ca ti vas, nos
se guin tes ca sos:

I – uni la te ral men te pela Admi nis tra ção:
a) quan do hou ver mo di fi ca ção do pro je to ou das 

es pe ci fi ca ções, para me lhor ade qua ção téc ni ca aos
seus ob je ti vos;

b) quan do ne ces sá ria a mo di fi ca ção do va lor
con tra tu al em de cor rên cia de acrés ci mo ou di mi nu i-
ção quan ti ta ti va de seu ob je to, nos li mi tes per mi ti dos
por esta lei;

II – por acor do das par tes:
a) quan do con ve ni en te a subs ti tu i ção da ga ran-

tia de exe cu ção;
b) quan do ne ces sá ria a mo di fi ca ção do re gi me

de exe cu ção da obra ou ser vi ço, bem como do modo
de for ne ci men to, em face de ve ri fi ca ção téc ni ca da
ina pli ca bi li da de dos ter mos con tra tu a is ori gi ná ri os;

c) quan do ne ces sá ria a mo di fi ca ção da for ma
de pa ga men to, por im po si ção de cir cuns tân ci as su-
per ve ni en tes, man ti do o va lor ini ci al atu a li za do, ve -
da da a an te ci pa ção do pa ga men to, com re la ção ao
cro no gra ma fi nan ce i ro fi xa do, sem a cor res pon den te
con tra pres ta ção de for ne ci men to de bens ou exe cu-
ção de obra ou ser vi ço;

d) (Ve ta do).

§ 1º O con tra ta do fica obri ga do a ace i tar, nas
mes mas con di ções con tra tu a is, os acrés ci mos ou
su pres sões que se fi ze rem nas obras, ser vi ços ou
com pras, até 25% (vin te e cin co por cen to) do va lor
ini ci al atu a li za do do con tra to, e, no caso par ti cu lar de 
re for ma de edi fí cio ou de equi pa men to, até o li mi te
de 50% (cin qüen ta por cen to) para os seus acrés ci-
mos.

§ 2º Ne nhum acrés ci mo ou su pres são po de rá
ex ce der os li mi tes es ta be le ci dos no pa rá gra fo an te ri or.

§ 3º Se no con tra to não hou ve rem sido con tem-
pla dos pre ços uni tá ri os para obras ou ser vi ços, es -
ses se rão fi xa dos me di an te acor do en tre as par tes,
res pe i ta dos os li mi tes es ta be le ci dos no § 1º des te
ar ti go.

§ 4º No caso de su pres são de obras, bens ou
ser vi ços, se o con tra ta do já hou ver ad qui ri do os ma -
te ri a is e pos to no lo cal dos tra ba lhos, es tes de ve rão
ser pa gos pela Admi nis tra ção pe los cus tos de aqui -
si ção re gu lar men te com pro va dos e mo ne ta ri a men te
cor ri gi dos, po den do ca ber in de ni za ção por ou tros

da nos even tu al men te de cor ren tes da su pres são, des -
de que re gu lar men te com pro va dos.

§ 5º Qu a is quer tri bu tos ou en car gos le ga is cri a-
dos, al te ra dos ou ex tin tos, bem como a su per ve niên-
cia de dis po si ções le ga is, quan do ocor ri das após a
data da apre sen ta ção da pro pos ta, de com pro va da
re per cus são nos pre ços con tra ta dos, im pli ca rão a re -
vi são des tes para mais ou para me nos, con for me o
caso.

§ 6º Em ha ven do al te ra ção uni la te ral do con tra to
que au men te os en car gos do con tra ta do, a Admi nis-
tra ção de ve rá res ta be le cer, por adi ta men to, o equi lí-
brio eco nô mi co-fi nan ce i ro ini ci al.

§ 7º (Ve ta do).
§ 8º A va ri a ção do va lor con tra tu al para fa zer

face ao re a jus te de pre ços pre vis to no pró prio con tra-
to, as atu a li za ções, com pen sa ções ou pe na li za ções
fi nan ce i ras de cor ren tes das con di ções de pa ga men to
nele pre vis tas, bem como o em pe nho de do ta ções or -
ça men tá ri as su ple men ta res até o li mi te do seu va lor
cor ri gi do, não ca rac te ri zam al te ra ção do mes mo, po -
den do ser re gis tra dos por sim ples apos ti la, dis pen-
san do a ce le bra ção de adi ta men to.
....................................................................................
....................................................................................

d) Se gu ran ça Pú bli ca, até 2.150 va gas;
e) Ciên cia e Tec no lo gia, até 1.300 va gas;
f) Meio Ambi en te, Edu ca ção, Cul tu ra, Pre vi dên-

cia e Sa ú de, até 6.530 va gas;
g) Re gu la ção do Mer ca do, até 2.120 va gas;
h) Se gu ran ça Pú bli ca do Dis tri to Fe de ral – DF,

até 931 va gas;
i) Edu ca ção, até 2.000 va gas para pro fes so res

de ter ce i ro grau;
III – pre vi são de cri a ção de car gos ou em pre gos

pú bli cos de ní vel su pe ri or e in ter me diá rio nas áre as de:

a) Ges tão e Di plo ma cia, até 1.920 va gas;

b) Ciên cia e Tec no lo gia, até 3.800 va gas;

c) Meio Ambi en te, Edu ca ção, Cul tu ra, Pre vi dên-
cia e Sa ú de, até 27.800 va gas;

d) Se gu ran ça Pú bli ca do Dis tri to Fe de ral – DF,
até 931 va gas;

IV – re es tru tu ra ção da re mu ne ra ção de car gos
in te gran tes do Pla no de Clas si fi ca ção de Car gos do
Po der Exe cu ti vo Fe de ral, de car re i ras das áre as Ju rí-
di ca, Di plo má ti ca, Fi nan ças e de Se gu ran ça Pú bli ca
de ex-Ter ri tó ri os, de car gos em co mis são e fun ções
de con fi an ça e de ser vi do res téc ni cos ad mi nis tra ti vos
e do cen tes das Insti tu i ções Fe de ra is de Ensi no.
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Ofí cio nº P-109/2002 – CMO

Bra sí lia, 15 de maio de 2002

Exce len tís si mo Se nhor
Se na dor Ra mez Te bet
Dig nís si mo Pre si den te do Con gres so Na ci o nal
Nes ta

Se nhor Pre si den te,
O Tri bu nal de Con tas da União, em obe diên cia

ao es ta be le ci do no art. 83, § 7º, da Lei nº 10.266, de
24 de ju lho de 2001 (Lei de Di re tri zes Orça men tá ri as
para 2002), vem en ca mi nhan do, di re ta men te a esta
Pre si dên cia, e não à Pre si dên cia do Con gres so Na ci-
o nal, para sua de vi da au tu a ção, in for ma ções acer ca
de sub tí tu los cons tan tes do Qu a dro VII da Lei nº
10.407, de 10 de ja ne i ro de 2002 (Lei Orça men tá ria
para 2002).

Tal pro ce di men to tem ge ra do di fi cul da des pro -
ces su a is tan to para a Se cre ta ria des ta Co mis são, que 
fica im pe di da de efe tu ar os re gis tros no Sis te ma de
Acom pa nha men to de Ma té ri as Le gis la ti vas – MATE,
como para a Se cre ta ria-Ge ral do Se na do Fe de ral,
que so men te au tua o pro ces so após a sua apre ci a-
ção nes te Órgão Téc ni co.

A fim de que esta Co mis são con ti nue exer cen do
de for ma ple na a com pe tên cia cons tan te no art. 22,
in ci so III, alí nea b, com bi na do com o art. 43 da Re so-
lu ção nº 1, de 2001-CN, po den do con tar, in clu si ve,
com o ca len dá rio de ter mi na do por essa Casa, con so-
an te o art. 35, in ci so VII, da re fe ri da Re so lu ção, é ne -
ces sá rio que o do cu men to en ca mi nhan do as re fe ri-
das in for ma ções seja an tes au tu a do pela Se cre ta-
ria-Ge ral da Mesa do Se na do Fe de ral, e as sim pros si-
ga ob ser van do os trâ mi tes re gi men tal men te de ter mi-
na dos.

Assim sen do, en ca mi nho, em ane xo, os ori gi na-
is dos avi sos do Tri bu nal de Con tas da União, aba i xo
re la ci o na dos:

Na opor tu ni da de, re no vo 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.

De pu ta do José Car los Ale lu ia, Pre si den te.

(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) – Os avi sos que aca bam de ser li dos vão à Co -
mis são Mis ta de Pla nos, Orça men tos Pú bli cos e Fis -
ca li za ção.

So bre a mesa, re que ri men tos que se rão li dos
pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Gil vam
Bor ges.

São li dos os se guin tes:
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O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da-
res) – Os re que ri men tos que aca bam de ser li dos se -
rão vo ta dos após a Ordem do Dia, na for ma do dis -
pos to no art. 340, II, do Re gi men to Inter no.

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 Gil vam
Bor ges.

São li dos os se guin tes:

REQUERIMENTO Nº 270, de 2002

Re que i ro, nos ter mos do ar ti go 281, do Re gi-
men to Inter no des ta Casa, dis pen sa de in ters tí cio
para ime di a ta apre ci a ção da Men sa gem (SF) no 129,
de 2002 (Men sa gem nº 00310, de 2002, na Pre si dên-
cia da Re pú bli ca), que sub me te à apre ci a ção do Se -
na do Fe de ral o nome do Dou tor Gil mar Fer re i ra Men -
des para exer cer o car go de Mi nis tro do Su pre mo Tri -
bu nal Fe de ral. (Pa re cer nº 385/02)

Sala das Ses sões, 21 de maio de 2002. – Lú cio
Alcân ta ra.

REQUERIMENTO Nº 271, DE 2002

Re que i ro, nos ter mos do art. 281, com bi na do
com o art. 375, IV, do Re gi men to Inter no, dis pen sa
de in ters tí cio e pré via dis tri bu i ção de avul sos do Pa -
re cer nº 386, de 2002, da Co mis são de Cons ti tu i ção,
Jus ti ça e Ci da da nia, so bre a Men sa gem nº 139, de
2002 (nº 341/2002, na ori gem), que sub me te à apre -
ci a ção do Se na do Fe de ral o nome do se nhor Mi guel
Dano Ardis so ne Nu nes, para exer cer o car go de Di -
re tor de Infra-Estru tu ra Ter res tre do De par ta men to
Na ci o nal de Infra-Estru tu ra de Trans por tes – DNIT,
em subs ti tu i ção a Ro gé rio Gon za les Alves, a fim de
que a ma té ria cons te da Ordem do Dia da pró xi ma
ses são de li be ra ti va.

Sala das Ses sões, 21 de maio de 2002. – Ma-
u ro Mi ran da.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da-
res) – Em vo ta ção os re que ri men tos que aca bam de 
ser li dos.

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.)

Com os vo tos con trá ri os dos Se na do res José
Edu ar do Du tra e Edu ar do Su plicy, a ma té ria foi
apro va da por ma i o ria de vo tos.

So bre a mesa, re que ri men tos que se rão li dos
pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Gil vam
Bor ges.

São li dos os se guin tes:

REQUERIMENTO Nº 272, DE 2002

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, li cen ça para
au sen tar-me dos tra ba lhos da Casa, no pe río do de 21 
a 30 de maio 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, 21 de maio de 2002. – Ge ral-
do Althoff, Se na dor da Re pú bli ca.

REQUERIMENTO Nº 273, DE 2002

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, li cen ça para
au sen tar-me dos tra ba lhos da Casa, pelo pra zo de
111 dias, re la ti vo ao pe río do de 31-5 a 18-9-2002,
para tra tar de in te res ses par ti cu la res.

Sala das Ses sões, 21 de maio de 2002, – Ge ral-
do Althoff, Se na dor da Re pú bli ca.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da-
res) – O pri me i ro re que ri men to está de vi da men te ins -
tru í do com o ates ta do mé di co pre vis to no art.43, I, do
Rgi men to Inter no.

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.
Fica con ce di da a li cen ça so li ci ta da, e a Pre si-

dên cia to ma rá as pro vi dên ci as ca bí ve is para a con vo-
ca ção do su plen te.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da-
res) – Srªs. e Srs. Se na do res, a Pre si dên cia re ce beu,
da Co mis são Mis ta de Se gu ran ça Pú bli ca, os Pro je-
tos de Lei do Se na do nºs 70, 71, 72, 105, 106, 107,
108, 115, 116, 117 e 118, de 2002.

Qu an do da le i tu ra, esta Pre si dên cia in for mou
que as re fe ri das ma té ri as tra mi ta ri am obe de cen do-se
ao dis pos to nos arts. 142 e 143 do Re gi men to Co-
mum, ex ce to quan to aos tur nos.

Pos te ri or men te, con fron tan do-se os dis po si ti-
vos re gi men ta is ci ta dos com o art. 65 da Cons ti tu i ção
Fe de ral, fi cou en ten di do, sal vo me lhor ju í zo, que
aque les dis po si ti vos do Re gi men to Co mum fo ram re -
cep ci o na dos pela Cons ti tu i ção de 1988, ra zão por
que os pro je tos em re fe rên cia tra mi ta rão nos pre ci sos
ter mos do art. 143 do Re gi men to Co mum, in clu si ve
quan to aos tur nos.

Nes sas con di ções, o Pro je to de Lei do Se na do
nº 105, de 2002, apro va do por esta Casa na ses são
de 14 do cor ren te, será sub me ti do ao se gun do tur no,
an tes de ser re me ti do à Câ ma ra dos De pu ta dos.
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O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da-
res) – A Pre si dên cia re ce beu, do Su pre mo Tri bu nal
Fe de ral, os se guin tes Ofí ci os “S” nºs:

– 12, de 2002 (nº 74/2002, na ori gem), de 17 do
cor ren te, en ca mi nhan do, para os fins pre vis tos no art.
52, in ci so X, da Cons ti tu i ção Fe de ral, có pia da Lei
Mu ni ci pal nº 3.133, de 27 de ju nho de 1989, do Mu ni-
cí pio de Ara ça tu ba, Esta do de São Pa u lo, do Pa re cer
da Pro cu ra do ria-Ge ral da Re pú bli ca, da ver são do re -
gis tro ta qui grá fi co do jul ga men to, da cer ti dão de trân -
si to em jul ga do e do acór dão pro fe ri do por aque la
Cor te, nos au tos do Re cur so Extra or di ná rio nº
264350, que de cla rou a in cons ti tu ci o na li da de dos
arts. 3º, 4º, 5º e 6º da re fe ri da lei mu ni ci pal (taxa de
con ser va ção e ser vi ços de es tra das mu ni ci pa is com
base de cál cu lo pró pria de im pos to); e

– 13, de 2002 (nº 75/2002, na ori gem), de 17 do
cor ren te, en ca mi nhan do, para os fins pre vis tos no art.
52, in ci so X, da Cons ti tu i ção Fe de ral, có pia da Lei
Mu ni ci pal nº 3.133, de 27 de ju nho de 1989, do Mu ni-
cí pio de Ara ça tu ba, Esta do de São Pa u lo, do Pa re cer
da Pro cu ra do ria-Ge ral da Re pú bli ca, da ver são do re -
gis tro ta qui grá fi co do jul ga men to, da cer ti dão de trân -
si to em jul ga do e do acór dão pro fe ri do por aque la
Cor te, nos au tos do Re cur so Extra or di ná rio nº
259889, que de cla rou a in cons ti tu ci o na li da de dos
arts. 3º, 4º, 5º e 6º da re fe ri da lei mu ni ci pal (taxa de
con ser va ção e ser vi ços de es tra das mu ni ci pa is com
base de cál cu lo pró pria de im pos to).

Os ex pe di en tes vão à Co mis são de Cons ti tu i-
ção, Jus ti ça e Ci da da nia, em de ci são ter mi na ti va.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da-
res) – Esgo tou-se on tem o pra zo pre vis to no art. 91, §
3º, do Re gi men to Inter no, sem que te nha sido in ter-
pos to re cur so no sen ti do da apre ci a ção, pelo Ple ná-
rio, das se guin tes ma té ri as:

– Pro je to de Lei do Se na do nº 251, de 2001, de
au to ria do Se na dor Car los Be zer ra, que in clui pa rá-
gra fo úni co ao art. 44 da Lei nº 9.394, de 20 de de-
zem bro de 1996 (Lei de Di re tri zes e Ba ses da Edu ca-
ção), acer ca do aces so aos cur sos de gra du a ção da
edu ca ção su pe ri or; e

– Pro je to de Lei do Se na do nº 270, de 2001, de
au to ria do Se na dor Na bor Jú ni or e ou tros, que de no-
mi na “Plá ci do de Cas tro”o Ae ro por to Inter na ci o nal de 
Rio Bran co.

Ten do sido apro va dos em de ci são ter mi na ti va
pela Co mis são de Edu ca ção, os pro je tos vão à Câ-
ma ra dos De pu ta dos.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da-
res) – Pas sa-se à 

Item 1:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 29, DE 2001

Se gun da ses são de dis cus são, em se -
gun do tur no, da Pro pos ta de Emen da à
Cons ti tu i ção nº 29, de 2001, ten do como pri -
me i ro sig na tá rio o Se na dor Arlin do Por to,
que cria os Tri bu na is Re gi o na is Fe de ra is da
6ª e 7ª Re gião, ten do

Pa re cer sob nº 267, de 2002, da Co-
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da-
nia, Re la tor: Se na dor Osmar Dias, ofe re cen-
do a re da ção para o se gun do tur no.

A Pre si dên cia es cla re ce ao Ple ná rio que, nos
ter mos do dis pos to no art. 363 do Re gi men to Inter -
no, a ma té ria cons ta rá da Ordem do Dia du ran te
três ses sões de li be ra ti vas or di ná ri as em fase de dis -
cus são em se gun do tur no, quan do po de rão ser ofe-
re ci das emen das que não en vol vam o mé ri to.

Trans cor re, hoje, a se gun da ses são de dis cus-
são.

Em dis cus são a pro pos ta. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, a ma té ria

cons ta rá da Ordem do Dia da pró xi ma ses são para o
pros se gui men to da dis cus são.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da-
res) – Item 2:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 32, DE 2001

Se gun da ses são de dis cus são, em se -
gun do tur no, da Pro pos ta de Emen da à
Cons ti tu i ção nº 32, de 2001, ten do como pri -
me i ro sig na tá rio o Se na dor Se bas tião Ro-
cha, que al te ra o in ci so II do art. 37 da
Cons ti tu i ção Fe de ral para per mi tir o de sen-
vol vi men to fun ci o nal de ocu pan te de car go
efe ti vo ou em pre go per ma nen te, me di an te
pro ces so se le ti vo,  ten do

Pa re cer sob nº 236, de 2002, da Co-
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da-
nia, Re la tor: Se na dor José Fo ga ça, ofe re-
cen do a re da ção para o se gun do tur no.

A Pre si dên cia es cla re ce ao Ple ná rio que, nos
ter mos do dis pos to no art. 363 do Re gi men to Inter -
no, a ma té ria cons ta rá da Ordem do Dia du ran te
três ses sões de li be ra ti vas or di ná ri as em fase de dis -
cus são em se gun do tur no, quan do po de rão ser ofe-
re ci das emen das que não en vol vam o mé ri to.
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Trans cor re, hoje, a se gun da ses são de dis cus-
são.

Em dis cus são a pro pos ta. (Pa u sa.)
O SR. JOSÉ FOGAÇA (Blo co/PPS – RS) – Sr.

Pre si den te, peço a pa la vra para dis cu tir a ma té ria.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da-

res) – Con ce do a pa la vra ao emi nen te Re la tor da ma -
té ria, Se na dor José Fo ga ça.

O SR. JOSÉ FOGAÇA (Blo co/PPS – RS. Para
dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs 
e Srs. Se na do res, esta ma té ria é de au to ria do Se na-
dor Se bas tião Ro cha, que in ten ta, me di an te emen da
cons ti tu ci o nal, es ta be le cer a pos si bi li da de de o fun ci-
o ná rio, es tan do no ser vi ço pú bli co, de sen vol ver a sua
car re i ra fun ci o nal, de sen vol ver os di ver sos es tá gi os
e, evi den te men te, evo lu ir, avan çar do pon to de vis ta
dos pa drões dos car gos e bus car me lho ria sa la ri al.

Obvi a men te, a emen da cons ti tu ci o nal cho ca-
va-se, de iní cio, com o pró prio tex to da Cons ti tu i ção. O
que diz a Cons ti tu i ção? A Cons ti tu i ção diz, Se na dor
Lind berg Cury, que só se pode in gres sar no ser vi ço
pú bli co e as cen der a de ter mi na do car go no ser vi ço
pú bli co me di an te con cur so. Sem con cur so, não pode
ha ver se quer as cen são fun ci o nal.

Ora, com isso, tam bém, em bo ra ri go ro sa men-
te jus ta e cor re ta do pon to vis ta éti co e fun ci o nal,
essa nor ma da Cons ti tu i ção tem o efe i to ne ga ti vo
de im pe dir que o fun ci o ná rio bus que uma me lho ria
na car re i ra, não só das suas con di ções de tra ba lho,
como tam bém das de ga nho, ou seja, não per mi te o
pro gres so fun ci o nal, o de sen vol vi men to da car re i ra,
a pro gres são das con di ções sa la ri a is e de tra ba lho.
Com isso, o Se na dor Se bas tião Ro cha re sol veu
apre sen tar emen da cons ti tu ci o nal que pos si bi li ta
esse de sen vol vi men to fun ci o nal por meio de pro vas
in ter nas.

Re ce be mos a emen da cons ti tu ci o nal do Se na-
dor Se bas tião Ro cha e en ten de mos que o pri me i ro
tex to pro pos to ti nha al gu mas fa lhas ou bre chas em
re la ção à eqüi da de, ao sen ti do de jus ti ça. E, como
Re la tor, in tro du zi al gu mas mo di fi ca ções, per mi tin do
que ocor ra, sim, o de sen vol vi men to fun ci o nal in ter no,
que o ser vi dor pú bli co as cen da na car re i ra me di an te
con cur sos in ter nos, mas sem que haja res tri ção à
par ti ci pa ção no con cur so pú bli co de qual quer ci da-
dão le gal men te ha bi li ta do, ain da que não seja fun ci o-
ná rio pú bli co.

Por tan to, toda vez em que se abrir um con cur so
in ter no para as cen são a um de ter mi na do car go que
re pre sen te me lho ria sa la ri al e avan ço fun ci o nal do
ser vi dor pú bli co, os ci da dãos em ge ral, des de que ha -

bi li ta dos pe las exi gên ci as e cri té ri os le ga is do con cur-
so, mes mo não sen do fun ci o ná ri os pú bli cos, po de rão
dele par ti ci par, ins cre ven do-se nor mal men te.

Que van ta gem, en tão, ha ve ria? Qual a di fe ren-
ça des se para um con cur so nor mal? A di fe ren ça é
que, nes ses ca sos de de sen vol vi men to fun ci o nal in -
ter no, o ser vi dor pú bli co tem uma van ta gem so bre os
de ma is ci da dãos, a qual ad vém da re a li da de dos fa -
tos. É um plus que ele tem, re sul tan te tão-so men te
dos anos de ser vi ços pres ta dos ao se tor pú bli co. Ora,
o tem po de ser vi ço de um fun ci o ná rio é uma es pé cie
de ca pi tal, de ca be dal de co nhe ci men to, de van ta gem
in te lec tu al e de ex pe riên cia pro fis si o nal que os ou tros
não têm. Nada im pe de, por tan to, que o se tor pú bli co
re co nhe ça a im por tân cia da ex pe riên cia, da vi vên cia
dos pro ble mas, da de di ca ção hon ra da e cons tan te ao 
lon go de dez, quin ze, vin te anos. Um fun ci o ná rio des -
sa na tu re za, com uma ex ce len te fi cha de ser vi ços
pres ta dos, uma re co nhe ci da qua li fi ca ção e de di ca-
ção ao ser vi ço pú bli co, tem, sim, uma van ta gem so -
bre os de ma is ci da dãos. No re co nhe ci men to e na va -
lo ri za ção dos tí tu los e qua li fi ca ções es pe ci a is para a
fun ção, há que ser con si de ra da toda essa sua vi vên-
cia, toda essa sua ex pe riên cia, toda essa sua lon ga
fo lha de ser vi ços pres ta dos ao se tor pú bli co. Isso lhe
dá uma van ta gem, sim.

E essa emen da cons ti tu ci o nal visa exa ta men te
es ta be le cer este pon to pre ci so: o fun ci o ná rio pú bli co
con cor re com os de ma is ci da dãos em igual da de de
con di ções. Não há pos si bi li da de de ter ou tra van ta-
gem que não seja a sua ex pe riên cia, mas esta não lhe 
pode ser ne ga da. Os dez, quin ze, vin te anos de ser vi-
ços pres ta dos aca bam ca rac te ri zan do, evi den te men-
te, um plus, um pon to a mais, uma van ta gem com pe-
ti ti va que o fun ci o ná rio terá num con cur so que ca rac-
te ri ze as cen são fun ci o nal ou de sen vol vi men to de car -
re i ra den tro do se tor pú bli co.

Por isso, ao apre sen tar mos o subs ti tu ti vo, pro -
cu ra mos dar o se guin te tex to:

Art. 37. (...)
II – a in ves ti du ra em car go ou em pre go

pú bli co de pen de de apro va ção pré via em
con cur so pú bli co de pro vas ou de pro vas e
tí tu los, de acor do com a na tu re za e a com -
ple xi da de do car go ou em pre go, na for ma
pre vis ta em lei, ex ce to:

a) o de sen vol vi men to fun ci o nal de ocu -
pan te de car go efe ti vo ou em pre go per ma-
nen te, me di an te pro ces so se le ti vo, des de
que o aces so a car gos ou em pre gos de ní-
vel re tri bu ti vo e de hi e rar quia su pe ri or se dê
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em igual da de de con di ções com pre ten den-
tes ori gi ná ri os de ou tras áre as ou não-ori gi-
ná ri os do ser vi ço pú bli co; (...)

Por tan to, pre ten den tes que ve nham de ou tras
áre as do ser vi ço pú bli co ou que dele não se jam ori -
gi ná ri os po dem dis pu tar tam bém o car go, ter aces so
ao con cur so, ao de sen vol vi men to fun ci o nal, mas
não te rão o que é bá si co, a ex pe riên cia que o fun ci-
o ná rio ad qui riu na que le se tor. É ine gá vel que o fun-
ci o ná rio co nhe ce mais, tem uma vi vên cia ma i or, o
que não pode ser des pre za do, re du zi do em im por-
tân cia, des qua li fi ca do.

Assim, al te ra mos a re da ção, mo di fi ca mos o tex -
to, para dar ao Se na dor Se bas tião Ro cha um ob je ti vo
mais equi li bra do e mais jus to nas suas pre ten sões.

Des se modo, a emen da, que even tu al men te se -
ria re je i ta da por ca rac te ri zar uma in cons ti tu ci o na li da-
de, pas sou a ter va li da de éti ca e ace i ta bi li da de cons ti-
tu ci o nal. A emen da, que é per fe i ta men te ace i tá vel
mo ral men te, cons ti tu ci o nal men te e ju ri di ca men te,
aca bou ten do pa re cer fa vo rá vel na Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia e já foi apro va da em 
pri me i ro tur no, nes ta Casa, com am plo re co nhe ci-
men to dos Srs. Se na do res.

Re pi to, Sr. Pre si den te, que essa emen da tem
pro vo ca do cer ta per ple xi da de, cer to ques ti o na men to.
Alguns per gun tam: fica tudo igual? Não. A si tu a ção
fun ci o nal cons ti tui pri vi lé gio so men te em fun ção da
ex pe riên cia e do tem po de ser vi ço para de ter mi na das
fun ções.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da-

res) – Con ce do a pa la vra, para dar con ti nu i da de à dis -
cus são, ao Se na dor Lind berg Cury, re pre sen tan te do
Dis tri to Fe de ral nes ta Casa.

O SR. LINDBERG CURY (PFL – DF. Para dis cu-
tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, a Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i-
ção nº 32, de 2001, foi mu i to bem re la ta da pelo Se na-
dor José Fo ga ça. A prin cí pio, es tá va mos ques ti o nan-
do a cons ti tu ci o na li da de des sa pro pos ta, mas S. Exª,
como um ex pert no as sun to, ex pli cou, de ma ne i ra
evi den te e cla ra, como se faz uma pro mo ção, como
se dá uma opor tu ni da de a um fun ci o ná rio de car re i ra
que pre ten de su bir den tro da es ca la, pelo seu tem po
de ser vi ço e pela ma ne i ra como se de di ca a esse tra -
ba lho.

A al te ra ção do in ci so II do art. 37 da Cons ti tu i-
ção Fe de ral visa per mi tir o de sen vol vi men to fun ci o nal
de ocu pan te de car go efe ti vo ou em pre go per ma nen-
te, me di an te pro ces so se le ti vo. Acom pa nho o ra ci o cí-

nio do emi nen te Se na dor José Fo ga ça, como Re la tor
da ma té ria, quan do co lo ca em evi dên cia o pro ces so
se le ti vo. Enten do que isso é jus to.

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 Jef fer son Pé res.

O SR. JEFFERSON PÉRES (PDT – AM. Para
dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs 
e Srs. Se na do res, em que pese a re co nhe ci da com -
pe tên cia do Se na dor José Fo ga ça e a sua cla re za no
ex por, con fes so a mi nha per ple xi da de. Não en ten do
bem o que es ta mos apro van do ou vo tan do. Para mim, 
con ti nua tudo como está.

O tex to man tém a in ves ti du ra em car go pú bli co
me di an te con cur so pú bli co de pro vas e tí tu los, ex ce to
no que diz res pe i to à alí nea “a”, que tra ta do de sen-
vol vi men to fun ci o nal de ocu pan te de car go efe ti vo ou
em pre go per ma nen te, me di an te pro ces so se le ti vo,
des de que o aces so a car gos ou em pre gos de ní vel
re tri bu ti vo e de hi e rar quia su pe ri or se dê em igual da-
de de con di ções com pre ten den tes ori gi ná ri os de ou -
tras áre as ou não-ori gi ná ri os do ser vi ço pú bli co. Esse
é o con cur so pú bli co de pro vas e tí tu los. Expli que-me
a di fe ren ça, pois não es tou en ten den do.

O Se na dor José Fo ga ça diz que isso pro pi cia
uma van ta gem ao ser vi dor, de vi do a sua ex pe riên cia.
Mas me per mi ta di zer, Se na dor José Fo ga ça, que a
emen da não fala dis so. O con cur so pú bli co de pro vas
e tí tu los ou de pro vas se dá em igual da de de con di-
ções e está aber to a pes so as que es tão fora do ser vi-
ço pú bli co. Não está ex plí ci to que o ser vi dor tem al gu-
ma van ta gem.

Se na dor José Fo ga ça, tra ga-me as suas lu zes,
pois não es tou en ten den do.

O Sr. José Fo ga ça (Blo co/PPS – RS) – Se na-
dor Jef fer son Pé res, de fato, a di fe ren ça é su til, mas
ela exis te. Não po de ría mos per mi tir tão-so men te o
de sen vol vi men to fun ci o nal in ter no que guin das se o
ser vi dor pú bli co para car gos su pe ri o res. Por exem -
plo, o ser vi dor é en fer me i ro, é aber to um con cur so
in ter no para mé di co, e ele o faz. Mas o con cur so não
é aber to para os de ma is, e ele pas sa de en fer me i ro
para mé di co.

O SR. JEFFERSON PÉRES (PDT – AM) – Isso
não é per mi ti do.

O Sr. José Fo ga ça (Blo co/PPS – RS) – Isso não 
é per mi ti do, e o Se na dor Se bas tião Ro cha que ria que
isso fos se per mi ti do. Se a emen da de S. Exª fi cas se
como es ta va, eu te ria que re je i tá-la pela in cons ti tu ci o-
na li da de, que V. Exª é o pri me i ro a en xer gar numa
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pro pos ta as sim. O que fi ze mos foi o se guin te: ha ven-
do um con cur so in ter no, o ci da dão que é téc ni co em
en fer ma gem, du ran te vin te anos, no ser vi ço pú bli co,
tem a pos si bi li da de de as cen der para o ní vel de en fer-
me i ro de ní vel su pe ri or. Ele, ao lon go des ses vin te
anos, fez o cur so uni ver si tá rio e se trans for mou num
en fer me i ro de ní vel su pe ri or; além dis so, tem vin te
anos de ser vi ços pres ta dos. Para ele, fica ca rac te ri za-
da uma si tu a ção de as cen são fun ci o nal; para os de -
ma is ci da dãos, não. Os de ma is vi rão com o seu co -
nhe ci men to e os tí tu los – cur sos no ex te ri or, ex pe riên-
cia pro fis si o nal pri va da. Ele terá di re i to, di fe ren te men-
te das de ma is pes so as, a co lo car como ele men to
com pe ti ti vo a sua ex pe riên cia pro fis si o nal den tro da -
que le se tor. Isso lhe dará van ta gem se o de cre to – e
isto de pen de rá da lei; a nor ma não é auto-exe cu tá vel
– que re gu la men tar o con cur so men ci o nar cla ra men-
te o tipo de van ta gem que será con ce di da, a con ta-
gem de pon tos que a ex pe riên cia pode ou não re pre-
sen tar. Há se to res do ser vi ço pú bli co em que a ex pe-
riên cia vale mu i to, e aque la do se tor pri va do se quer é
com pa rá vel ao que o ci da dão tem den tro do ser vi ço
pú bli co. Logo, apro ve i tar na que le car go o ci da dão que 
tem uma fo lha cor ri da e uma lon ga pres ta ção de ser -
vi ços no se tor pú bli co é, evi den te men te, mais van ta jo-
so do que apro ve i tar ou tro que te nha o mes mo tem po
de ser vi ço na área pri va da. Com isso, en tão, ha ve rá
uma pe que na, mas sig ni fi ca ti va van ta gem para o ser -
vi dor pú bli co, quan do fi car ca rac te ri za da uma si tu a-
ção de as cen são fun ci o nal. Isso de ve rá ser re gu la-
men ta do; isso de pen de rá da lei. A nor ma não é
auto-exe cu tá vel. A lei terá que di zer como con fe rir
van ta gem ao ser vi dor pú bli co den tro da que la li nha de
as cen são fun ci o nal que ca be ria a ele, numa ten ta ti va
de as cen der na hi e rar quia fun ci o nal. Como é que ele
ob te rá van ta gem? Isso a lei vai di zer. Ele ob te rá ou
não van ta gem, de pen den do do tipo. Se ele é um en -
fer me i ro e quer fa zer con cur so pú bli co para juiz de Di -
re i to, é evi den te que os vin te anos de ser vi ço pú bli co,
nes se caso, não va lem nada. Aí não há as cen são fun -
ci o nal al gu ma. Qual é a van ta gem que tem um en fer-
me i ro, que tra ba lhou den tro de um hos pi tal, em re la-
ção a um ad vo ga do, que tem vin te anos de ser vi ços
pres ta dos nos Tri bu na is? O ad vo ga do que tra ba lhou
pri va ti va men te pos si vel men te terá mu i to mais con di-
ções que um en fer me i ro que fi cou vin te anos den tro
de um hos pi tal e fez um cur so de Di re i to. Por isso, é
pre ci so que seja ca rac te ri za da a as cen são fun ci o nal
den tro de uma ló gi ca fun ci o nal. Isso terá que ser pre -
vis to em lei. Não co lo ca mos es ses de ta lhes na Cons -
ti tu i ção, aten den do, en tão, a um de se jo e aos ob je ti-
vos do Se na dor Se bas tião Ro cha. É mí ni ma a van ta-

gem? É mí ni ma, mas é sig ni fi ca ti va para de ter mi na-
das e es pe cí fi cas si tu a ções em que o ci da dão pos sa
que rer me lho rar, den tro da que la es ca la de co nhe ci-
men tos e ex pe riên ci as que ele pos sa ad qui rir no ser -
vi ço pú bli co. Isso sig ni fi ca, em ou tras pa la vras, que,
ama nhã, o téc ni co ali men tar po de rá ser um nu tri ci o-
nis ta. Mas isso sig ni fi ca que ele pode fa zer um con -
cur so in ter no para pas sar de téc ni co ali men tar para
nu tri ci o nis ta, sen do que um tem cur so se cun dá rio e o
ou tro tem cur so su pe ri or? Não, não pode ser fe i ta a
as cen são fun ci o nal in ter na, como se fa zia no pas sa-
do. Qu an do hou ver con cur so para nu tri ci o nis ta, to dos
par ti ci pa rão. A pes soa que tra ba lhou du ran te mu i to
tem po como téc ni co ali men tar, den tro do ser vi ço pú -
bli co, den tro de uma área de ter mi na da, tem al gu ma
van ta gem que lhe deve ser re co nhe ci da. É ape nas
isso.

O SR. JEFFERSON PÉRES (PDT – AM) – No -
bre Se na dor José Fo ga ça, V. Exª diz que a di fe ren ça é 
su til. Para mim, isso gera con fu são. V. Exª, como
cons ti tu ci o na lis ta, sabe que a pri me i ra re gra da boa
téc ni ca le gis la ti va é cla re za, mu i to es pe ci al men te
num Tex to Cons ti tu ci o nal. Não pode ha ver am bi güi-
da de. Se ria mu i to mais fá cil, mais prá ti co, me per mi-
ta...

O Sr. José Fo ga ça (Blo co/PPS – RS) – V. Exª
há de re co nhe cer que não há am bi güi da de. Pode ha -
ver, tal vez, a ne ces si da de de ex pli ci ta ção me di an te
lei com ple men tar.

O SR. JEFFERSON PÉRES (PDT – AM) – Ela
pode não ser auto-apli cá vel, mas deve ser auto-ex pli-
ca ti va. No Tex to Cons ti tu ci o nal, sim. Se ria mu i to mais
prá ti co, en tão, di zer que, no con cur so de pro vas e tí tu-
los, a con di ção de fun ci o ná rio con ta rá como tí tu lo. Eu
até con cor da ria.

Ve jam como o tex to está con fu so. Ele diz que o
in gres so no ser vi ço pú bli co con ti nua sen do por con -
cur so de pro vas e tí tu los, ex ce to... Ou seja, há uma
ex ce ção. E, na alí nea, se diz que será aber to a pes so-
as não-ori gi ná ri as do ser vi ço pú bli co. Então, é um
con cur so pú bli co.

O Sr. José Fo ga ça (Blo co/PPS – RS) – Sem dú -
vi da.

O SR. JEFFERSON PÉRES (PDT – AM) – Per -
doe-me. Então, qual é a fun ção des se tex to?

Por tan to, não é “ex ce to”. Não há ex ce ção al gu-
ma. Con ti nua sen do con cur so pú bli co. Ape nas se pre -
ten de dar uma van ta gem ao fun ci o ná rio, a quem já
está no ser vi ço pú bli co. A van ta gem é con tar como tí -
tu lo.
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Per doe-me, no bre Se na dor José Fo ga ça, mas,
como está, nes te País que eu co nhe ço bem, esse tex -
to abre as por tas para toda sor te de pri vi lé gi os, dis cri-
mi nan do aque les mais com pe ten tes que vêm fa zer
con cur so pú bli co.

O Sr. José Fo ga ça (Blo co/PPS – RS) – Abso lu-
ta men te, no bre Se na dor.

(O Sr. Pre si den te faz soar a cam pa i nha.)

O SR. JEFFERESON PÉRES (PDT – AM) –
Per doe-me. Não é essa a in ten ção de V. Exª, mas
vai abrir as por tas.

Então, eu voto con tra.
O SR. José Fo ga ça (Blo co/PPS – RS) – Não

con cor do com V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da-

res) – Con ti nua em dis cus são. (Pa u sa)
Como não há mais ora do res ins cri tos, a ma té ria

cons ta rá da Ordem do Dia da pró xi ma ses são or di ná-
ria.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da-
res) – Item 3:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 48, DE 2001

Se gun da ses são de dis cus são, em se -
gun do tur no, da Pro pos ta de Emen da à
Cons ti tu i ção nº 48, de 2001, ten do como pri -
me i ro sig na tá rio o Se na dor Ber nar do Ca-
bral, que al te ra o “ca put” do ar ti go 27 da
Cons ti tu i ção Fe de ral. (re pre sen ta ção nas
Assem bléi as Le gis la ti vas), ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.436, 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 Osmar Dias.

A Pre si dên cia es cla re ce ao Ple ná rio que, nos
ter mos do dis pos to no art. 363 do Re gi men to Inter -
no, a ma té ria cons ta rá da Ordem do Dia du ran te
três ses sões de li be ra ti vas or di ná ri as, em fase de
dis cus são em se gun do tur no, quan do po de rão ser
ofe re ci das emen das que não en vol vam o mé ri to.

Trans cor re hoje a se gun da ses são de dis cus-
são.

Em dis cus são. (Pa u sa)

Não ha ven do quem peça a pa la vra, a ma té ria
cons ta rá da Ordem do Dia da pró xi ma ses são de li be-
ra ti va or di ná ria para o pros se gui men to da dis cus são.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da-
res) – Item 4:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 4, DE 2002

Se gun da ses são de dis cus são, em se -
gun do tur no, da Pro pos ta de Emen da à
Cons ti tu i ção nº 4, de 2002, ten do como pri -
me i ro sig na tá rio o Se na dor Ber nar do Ca-
bral, que dá nova re da ção ao pa rá gra fo 1º
do art. 17 da Cons ti tu i ção Fe de ral, ten do

Pa re cer sob nº 336, de 2002, da Co-
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da-
nia, Re la tor: Se na dor José Fo ga ça, ofe re-
cen do a re da ção para o se gun do tur no.

A Pre si dên cia es cla re ce ao Ple ná rio que, nos
ter mos do dis pos to no art. 363 do Re gi men to Inter -
no, a ma té ria cons ta rá da Ordem do Dia du ran te
três ses sões de li be ra ti vas or di ná ri as, em fase de
dis cus são em se gun do tur no, quan do po de rão ser
ofe re ci das emen das que não en vol vam o mé ri to.

Trans cor re hoje a se gun da ses são de dis cus são.
Em dis cus são. (Pa u sa)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, a ma té ria

cons ta rá da Ordem do Dia da pró xi ma ses são de li be-
ra ti va or di ná ria para o pros se gui men to da dis cus são.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da-
res) – Item 5:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 5, DE 2002

Se gun da ses são de dis cus são, em se -
gun do tur no, da Pro pos ta de Emen da à
Cons ti tu i ção nº 5, de 2002 (nº 203/95, na
Câ ma ra dos De pu ta dos), que dá nova re da-
ção ao pa rá gra fo 1º do ar ti go 222 da Cons ti-
tu i ção Fe de ral, su pri min do-se o pa rá gra fo 2º 
do re fe ri do ar ti go, que tra ta da pro pri e da de
de em pre sas jor na lís ti cas e de ra di o di fu são
so no ra e de sons e ima gens, ten do

Pa re cer sob nº 337, de 2002, da Co-
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da-
nia, Re la tor: Se na dor Ro meu Tuma, ofe re-
cen do a re da ção para o se gun do tur no.

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 274, DE 2002
Re que i ro, nos ter mos re gi men ta is, o adi a men to

da dis cus são, em se gun do tur no, da PEC/5/2002, a fim
de que seja fe i ta na Ses são do dia 4 de ju nho vin dou ro.

Sala das Ses sões, 21 de maio de 2002. –
Eduar do Su plicy.
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O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da-
res) – Em vo ta ção o re que ri men to.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
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) – Con ce do a pa la vra ao Se na dor Edu ar do Su-
plicy para en ca mi nhar a vo ta ção.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP.
Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.)
– Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, a ata da re u-
nião do Pre si den te do Se na do Fe de ral, Se na dor Ra -
mez Te bet, com os Lí de res par ti dá ri os e do Go ver no,
re a li za da em 17 de abril de 2002, na sala de au to ri da-
des do Ga bi ne te da Pre si dên cia, con tém a se guin te
con clu são:

Con clu in do, o Sr. Pre si den te Ra mez
Te bet pede a aten ção do Co le gi a do para o
fato de que a de ci são de re a li zar a pre sen te
re u nião é fru to do com pro mis so as su mi do
com o Sr. Pre si den te da Câ ma ra dos De pu-
ta dos, de ins ta lar o Con se lho an tes da vo ta-
ção fi nal da Pro pos ta de Emen da à Cons ti-
tu i ção nº 203, de 1995, na Câ ma ra dos De -
pu ta dos, e nº 5, de 2002, no Se na do Fe de-
ral, que al te ra ar ti gos da Lei nº 8.389, de 30
de de zem bro de 1991, que ins ti tui o Con se-
lho de Co mu ni ca ção So ci al, na for ma do art.
224 da Cons ti tu i ção Fe de ral, e dá ou tras
pro vi dên ci as.

Sr. Pre si den te, tra ta-se de um com pro mis so cla -
rís si mo. O Con se lho ain da não foi ins ta la do, mas é
ver da de que, com boa-fé, fo ram to ma das as pro vi-
dên ci as para tan to. Qu an to a isso, es tou de ple no
acor do com o Se na dor Artur da Tá vo la, Lí der do Go -
ver no, haja vis ta que o Pre si den te Ra mez Te bet so li-
ci tou que a Co mis são tra ba lhas se sob a co or de na ção
do 1º Se cre tá rio, Se na dor Car los Wil son. S. Exª as sim
o fez, e, na se ma na pas sa da, hou ve a in di ca ção de
mem bros, cu jos no mes fo ram en ca mi nha dos para
exa me na Câ ma ra dos De pu ta dos. Há di ver gên ci as
com re la ção a es ses no mes, o que é na tu ral. Por tan-
to, faz-se ne ces sá rio o diá lo go para que as Ca sas
che guem a um en ten di men to. Ha ven do o con sen so,
dar-se-á a ins ta la ção do Con se lho de Co mu ni ca ção
So ci al, o que ain da não ocor reu efe ti va men te.

Por tan to, lou vo os es for ços do Se na dor Car los
Wil son, que, aten den do à so li ci ta ção do Pre si den te
Ra mez Te bet, tra ba lhou com afin co, ou vin do as di ver-
sas en ti da des, que in clu si ve fi ze ram su ges tões de no -
mes. No en tan to, o en ten di men to fir ma do, que in clu si-
ve cons ta da ata, de ve ria ser res pe i ta do.

Por essa ra zão, faço a su ges tão, sem pre ju í zo da
con ti nu i da de da dis cus são no dia de hoje, de que seja
mar ca da a vo ta ção da ma té ria para o pró xi mo dia 4 de
ju nho – por tan to, uma se ma na após a que está mar ca da
-, pois ha ve rá um fe ri a do e di fi cil men te ha ve rá quo rum.

Por tan to, este é o sen ti do do re que ri men to: sim -
ples men te para que pos sa ser cum pri do o que so le-
ne men te foi fir ma do pe los Lí de res jun to ao Pre si den-
te, Se na dor Ra mez Te bet.

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Blo co/PSDB – RJ)
– Sr. Pre si den te, peço a pa la vra como Lí der.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da-
res) – Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Artur da
Tá vo la, como Lí der do Go ver no.

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Blo co/PSDB – RJ.
Como Lí der. 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,
como se vê, não há na dis cus são des sa ma té ria ne -
nhum pres su pos to de má-fé, de des con fi an ça ou de
pres são exa ge ra da por par te do PT, no sen ti do de “só
vota isso, se vo tar aqui lo”. Foi co lo ca da com mu i ta
pre ci são pelo Par ti do dos Tra ba lha do res a jun ção
des sas duas vo ta ções, e foi de mons tra do à sa ci e da-
de, so bre tu do pela ação do 1º Se cre tá rio da Casa, o
no bre Se na dor Car los Wil son, e por nós, que fi ze mos
par te de uma Sub co mis são, que a ques tão do so nha-
do Con se lho de Co mu ni ca ção está in te i ra men te de ci-
di da pelo Se na do. Estou mu i to à von ta de para dizê-lo,
por que pra ti ca men te do co me ço ao fim fui voto ven ci-
do na que la ma té ria – não que fos se con tra a exis tên-
cia do Con se lho, mas me opu nha aos cri té ri os de
com po si ção do mes mo.

Cre io, por tan to, Sr. Pre si den te, que não po de-
mos ad mi tir que uma ma té ria da im por tân cia des sa,
que tra mi ta há tan to tem po no Se na do, em re la ção à
qual todo o sis te ma de co mu ni ca ção bra si le i ro tem
an si e da de – por tan to, algo que tem a ver di re ta men te
com o in te res se da so ci e da de –, seja ame a ça da de
pos ter ga ção por essa ra zão. Ou seja, não es ta mos
ope ran do numa con jun tu ra de dis pu ta, até por que o
pró prio Par ti do dos Tra ba lha do res é tam bém a fa vor
des sa emen da. A pro pos ta do Se na dor Edu ar do Su -
plicy en vol ve ques tão de mé to do, e a mi nha dis cor-
dân cia, no caso, é quan to a mé to do.

Te nho a im pres são de que a Casa deve con clu ir
a vo ta ção da ma té ria, as sim que se fi zer a se gun da
dis cus são re la ti va à en tra da do ca pi tal es tran ge i ro na
com po si ção mi no ri tá ria dos me i os de co mu ni ca ção,
nor mal men te. Até por que, no que cabe ao Se na do,
toda a tra mi ta ção re la ti va a essa ma té ria já se cum priu
e, se não me en ga no – o Sr. 1º Se cre tá rio po de rá con -
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fir mar o que vou di zer –, a ma té ria já foi en ca mi nha da à 
Mesa da Câ ma ra para que, de lá, se fi zes se a com ple-
men ta ção do tra ba lho, já que isso só foi vis to por nós
no fi nal dos es tu dos so bre a ma té ria. A de ci são so bre o 
Con se lho de Co mu ni ca ção é do Con gres so e não ex -
clu si va men te do Se na do e da Câ ma ra.

Por essa ra zão, Srs. Se na do res, eu os con vo co
a vo tar con tra o re que ri men to do Se na dor Edu ar do
Su plicy, de vez que não vejo ra zão para que uma ma -
té ria da im por tân cia da que está a ser de ci di da por
nós, em se gun do tur no, no dia de hoje, tão logo ter mi-
ne a dis cus são, de i xe de ser vo ta da. Não há obs tá cu-
lo, não há ne nhu ma von ta de con trá ria a isso. O Se na-
do já fez o que es ta va ao seu al can ce. A ma té ria está
nas mãos da Câ ma ra Fe de ral, que tam bém tem a cer-
te za de que foi fe i to um acor do nes se sen ti do.

Por tan to, a meu ju í zo, do pon to de vis ta da hon -
ra com a qual os acor dos de vem ser tim bra dos, o
acor do está man ti do, ra zão pela qual so li ci to ao Se -
na dor Edu ar do Su plicy que re ve ja a sua na tu ral in qui-
e ta ção so bre isso e re ti re o pe di do de adi a men to ou,
no caso de a ma té ria ir à vo ta ção, que se vote con tra-
ri a men te ao re que ri men to de adi a men to.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te e Srs. Se na do res.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da-

res) – O pró xi mo ora dor ins cri to é o Se na dor Ro me ro
Jucá.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Peço dis pen sa da pa la vra, pois o no bre Se na dor Artur 
da Tá vo la, Lí der do Go ver no, já se pro nun ci ou a res -
pe i to da ma té ria.

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.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP. Para en ca mi-
nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si-
den te, ape nas que ria tes te mu nhar o que já foi des cri-
to pelo Se na dor Artur da Tá vo la, a luta do Se na dor
Edu ar do Su plicy, em nome do PT, para que se ins ta-
las se esse Con se lho.

Vá ri as ve zes, na Co mis são de Edu ca ção, foi le -
van ta do esse pro ce di men to, que está ins cri to des de a 
Cons ti tu i ção de 1988. O Se na dor Car los Wil son,
como se diz, pe gou o peão na unha: fe chou-se em
seu tra ba lho ob je ti van do a cons ti tu i ção des se Con se-
lho, ten do con se gui do apre sen tar a pro pos ta na re u-
nião de lí de res des cri ta pelo Se na dor Artur da Tá vo la,
in clu si ve com a re pre sen ta ção do Par ti do dos Tra ba-
lha do res, que fez al gu mas con si de ra ções e des ta cou
as pec tos a se rem mo di fi ca dos.

O Se cre tá rio da Mesa, Sr. Ra i mun do Car re i ro,
en car re gou-se de fa zer a ata da re u nião para de-

mons trar cla ra men te que o Se na do Fe de ral ins ta lou o 
Con se lho. Aque la re u nião foi pra ti ca men te a de ci são
do Se na do Fe de ral, e a ata foi en ca mi nha da à Câ ma-
ra dos De pu ta dos para que seus mem bros ace i tas-
sem ou su ge ris sem tro cas de no mes e não para dis -
cu tir o mé ri to da ins ta la ção do Con se lho.

Como Re la tor da ma té ria, en ten do que o acor do
fir ma do com o Se na dor Edu ar do Su plicy, que se dis -
pôs a as si nar o re que ri men to de ur gên cia se fos se
com pro me ti da a cri a ção do Con se lho, foi cum pri do.

Não po de mos mais adi ar a vo ta ção do pro je to,
por que há uma ex pec ta ti va mu i to gran de em tor no
dele. Pos ter gar a sua vo ta ção por três ou qua tro dias
não al te ra ria seu mé ri to. De ve mos en ca mi nhá-lo já,
com o voto fe i to por este Ple ná rio, ao Pre si den te para
que Sua Exce lên cia o san ci o ne.

Infe liz men te, pro po nho a re je i ção des se re que-
ri men to pelo fato de o Se na do ter cum pri do to das as
exi gên ci as do acor do fir ma do com o PT, re pre sen ta do
pelo Se na dor Edu ar do Su plicy.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da-
res) – O pró xi mo ora dor ins cri to é o Se na dor Car los
Wil son.

Se na dor Ro ber to Sa tur ni no, V. Exª de se ja se
pro nun ci ar após o Se na dor Car los Wil son?

O SR. ROBERTO SATURNINO (Blo co/PT – RJ) 
– Sr. Pre si den te, de se jo dis cu tir, se a ma té ria con ti nu-
ar sen do dis cu ti da hoje.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da-
res) – Con ce do a pa la vra ao Se na dor Car los Wil son,
que, pela Mesa, foi o co or de na dor da cri a ção do Con -
se lho de Co mu ni ca ção.

O SR. CARLOS WILSON (PTB–PE. 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, an tes de tudo, agra de-
ço o re co nhe ci men to dos Se na do res Edu ar do Su-
plicy, Artur da Tá vo la e Ro meu Tuma, que se ma ni fes-
ta ram so bre o fato de a nos sa Casa ter cum pri do, ri -
go ro sa men te, o que fi cou acer ta do an te ri or men te, na
re u nião de Lí de res de par ti do e de mem bros da Mesa
do Se na do.

Para que V. Exªs te nham a cer te za des sa nos sa
afir ma ti va, o Pre si den te do Se na do, Se na dor Ra mez
Te bet, no dia 14 de maio de 2002, en ca mi nhou ao
Pre si den te da Câ ma ra, De pu ta do Aé cio Ne ves, a se -
guin te cor res pon dên cia:

Te nho a gra ta sa tis fa ção de in for mar a
V. Exª que a Mesa do Se na do Fe de ral, em
re u nião com os lí de res dos par ti dos po lí ti-
cos e blo cos par la men ta res re pre sen ta dos
nes ta Casa, ela bo rou a lis ta, em ane xo, de
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no mes que po de rão com por o Con se lho de
Co mu ni ca ção So ci al, pre vis to no art. 224 da 
Cons ti tu i ção Fe de ral, com man da to...” [A lei
de ter mi na va o man da to de dois anos, mas
nos sa in di ca ção é de um man da to tam pão
que se en cer ra ria no dia 31 de mar ço de
2003, ape nas para po der aten der a uma de -
ter mi na ção cons ti tu ci o nal que há mais de
14 anos não é re gu la men ta da].

Con ti nu an do o ofí cio do Pre si den te do
Se na do, S.Exª des ta ca que:

(...)Essa ini ci a ti va foi fru to de uma am-
pla dis cus são en tre as li de ran ças do Se na-
do Fe de ral, ten do sido aca ta das su ges tões
de en ti da des re pre sen ta ti vas das ca te go ri as
men ci o na das no art. 4° da Lei n° 8.389, de
30 de de zem bro de 1991, re pre sen tan do
uma efe ti va con tri bu i ção des ta Casa para a
ime di a ta im plan ta ção do Con se lho de Co-
mu ni ca ção So ci al como de se jam di ver sos
seg men tos da so ci e da de bra si le i ra.

Sen do a re fe ri da lis ta uma pro pos ta
ini ci al, aguar do a ma ni fes ta ção da Mesa da
Câ ma ra dos De pu ta dos e das li de ran ças
da que la Casa para, nos ter mos da men ci o-
na da lei, sub me ter a ma té ria à de li be ra ção
do Ple ná rio do Con gres so Na ci o nal, em
ses são con jun ta, con for me de ter mi na a lei. 

Cor di al men te, Se na dor Ra mez Te bet

E S. Exª res pon de tam bém a uma ques tão, le -
van ta da no ple ná rio no mes mo dia, que o ofí cio lido
foi en ca mi nha do na mes ma hora, ou seja, no dia 14
de maio, ao Pre si den te da Câ ma ra dos De pu ta dos,
Aé cio Ne ves, e à Pre si dên cia do Se na do Fe de ral, na 
pes soa do Se na dor Ra mez Te bet, dan do por cum-
pri do o seu com pro mis so e o com pro mis so do Se-
na do Fe de ral fe i to pe ran te o Ple ná rio quan to à ins ta-
la ção do Con se lho de Co mu ni ca ção So ci al. S. Exª
de ter mi na, ain da, que seja jun ta da có pia do re fe ri do
ofí cio ao pro ces sa do da pro pos ta de emen da à
Cons ti tu i ção.

Enten do, por tan to, Sr. Pre si den te, que nós
cum pri mos a nos sa par te.

Mas eu ain da fui além: tive o cu i da do de, na
no i te do dia 14, pro cu rar o De pu ta do Aé cio Ne ves,
que es ta va às vés pe ras de uma vi a gem para a Itá lia,
acom pa nhan do o Pre si den te da Re pú bli ca – e de i-
xei cla ro, Se na dor Edu ar do Su plicy, que aque la lis ta
que es ta va sen do en ca mi nha da à Câ ma ra dos De-
pu ta dos não era uma lis ta fe cha da, que não pu des-
se ser dis cu ti da, para de i xá-lo ain da mais à von ta de

para po der ne go ci ar jun to à Câ ma ra dos De pu ta dos.
S. Exª fi cou mu i to sa tis fe i to e dis se que, logo que
aqui che gas se, ia re u nir as Li de ran ças, com cer te za
esse as sun to es ta ria re sol vi do, aí S. Exª co mu ni ca-
ria ao Pre si den te do Se na do, Se na dor Ra mez Te-
bet, e se mar ca ria a ses são con jun ta do Con gres so
Na ci o nal para que, de uma for ma efe ti va, se fi zes se
a ele i ção dos mem bros do Con se lho de Co mu ni ca-
ção So ci al.

Então, acre di to que cum pri mos in te gral men te o
que fi cou acer ta do. O De pu ta do Aé cio Ne ves deve ter
che ga do hoje ao Bra sil. Pro va vel men te, ama nhã S.
Exª já de ve rá ter ela bo ra do esta lis ta com as in di ca-
ções que S. Exª pe diu que de i xas se em aber to e ou -
tras que po de rão ser subs ti tu í das, mas acho que o im -
por tan te é que esta ma té ria seja vo ta da. Qu e ro aqui
pe dir a com pre en são do Se na dor Edu ar do Su plicy
para que ela seja vo ta da no Se na do, de po is ela vol ta-
rá à Câ ma ra dos De pu ta dos. Esta dis cus são vai con ti-
nu ar na Câ ma ra dos De pu ta dos, e lá, com cer te za,
vai se apro var a in di ca ção dos mem bros que irão
com por, pela pri me i ra vez, o Con se lho de Co mu ni ca-
ção So ci al no nos so País.

Era isso, Sr. Pre si den te, que eu ti nha que es cla-
re cer à Casa.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da-
res) – Em vo ta ção o re que ri men to.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) – 
Sr. Pre si den te, di an te dos es cla re ci men tos da dos
pelo Se na dor Car los Wil son, de po is das pa la vras do 
Se na dor Artur da Tá vo la e ob ser van do que fo ram
da dos os pas sos ne ces sá ri os, pelo Se na do Fe de ral,
para que fos se cum pri do tudo o que ha via sido com -
bi na do, sal vo par te da ins ta la ção do Con se lho de
Co mu ni ca ção So ci al. Mas como ain da te mos um dia 
até a vo ta ção ama nhã, que é o ter ce i ro dia de vo ta-
ção, e, con for me aca ba de in for mar o Se na dor Car -
los Wil son, po de rá o Pre si den te da Câ ma ra dos De -
pu ta dos, De pu ta do Aé cio Ne ves, ace le rar as pro vi-
dên ci as com a sua che ga da, re ti ro o re que ri men to
para con si de rá-lo ama nhã, de pen den do, ob vi a men-
te, das in for ma ções que te re mos da par te do Pre si-
den te da Câ ma ra dos De pu ta dos.

Re co nhe cen do que, por par te da Mesa, do
Pre si den te, Ra mez Te bet e do 1º Se cre tá rio, Car los
Wil son, fo ram da dos os pas sos que ha vi am sido ob -
je to de acor do en tre nós. Por tan to, re ti ro o re que ri-
men to hoje para con si de rar a pos si bi li da de de apre -
sen tá-lo ama nhã.

É o se guin te o re que ri men to de re ti ra da:

08778 Qu ar ta-fe i ra  22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2002

MAIO 2002480    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



REQUERIMENTO Nº 275, DE 2002

Re que i ro, nos ter mos do art. 256, § 2º, in ci so I,
do Re gi men to Inter no, a re ti ra da, em ca rá ter de fi ni ti-
vo, do Re que ri men to nº 274, de 2002.

Sala das Ses sões, 21 maio de 2002. – Edu ar do
Su plicy.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da-
res) – A Mesa aten de à pre ten são de V. Exª, Se na dor
Edu ar do Su plicy.

Sen do as sim, pas sa mos à dis cus são, e a ma té-
ria não será re ti ra da de pa u ta.

Em dis cus são. (Pa u sa.)
O SR. ROBERTO SATURNINO (Blo co/PT – RJ) 

– Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para dis cu tir.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da-

res) – Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ro ber to Sa tur-
ni no, que po de rá fa lar por até 10 mi nu tos.

O SR. ROBERTO SATURNINO (Blo co/PT – RJ.
Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den-
te, Srªs e Srs. Se na do res, já adu zi as ra zões pe las
qua is vo tei con tra na pri me i ra vo ta ção. Vo ta rei no va-
men te con tra na se gun da, mas não vou fi car re pe tin-
do ar gu men tos. Qu e ro apro ve i tar o en se jo para con -
tar uma bre ve his tó ria, ocor ri da há mais de 30 anos,
na qual tive uma par ti ci pa ção mo des ta.

Nos idos de 65, 66, ha via duas es ta ções de te le-
vi são no Bra sil que do mi na vam o mer ca do, es pe ci al-
men te a TV Tupi. Ha via tam bém a TV Excel si or, que
era me nor e exer cia uma pe que na par ti ci pa ção. Foi
mon ta da, en tão, a TV Glo bo, per ten cen te a uma po -
de ro sa ca de ia de jor na is es cri tos.

A TV Glo bo, para se for ta le cer e en trar na con cor-
rên cia com a TV Tupi, que do mi na va com ple ta men te o
mer ca do, como dis se, fez um con tra to com a gi gan te
ame ri ca na Time Life. Era um con tra to de as sis tên cia
téc ni ca que, na ver da de, en vol via, im pli ci ta men te, fi nan-
ci a men to e par ti ci pa ção de ca pi tal. Com o con cur so da
Time Life, a TV Glo bo, no va ta no mer ca do, om bre ou-se
com a TV Tupi e co me çou a ter até mais êxi to e a ame a-
çar gra ve men te a pró pria so bre vi vên cia des ta.

Em 1966, o en tão De pu ta do João Cal mon, de -
po is veio a ser um gran de Se na dor nes ta Casa, à
épo ca era o su pe rin ten de das or ga ni za ções dos Diá-
ri os Asso ci a dos, que pos su ía a TV Tupi, re que reu
uma CPI para in ves ti gar os con tra tos da Glo bo com a
Time Life, se eram ou não le ga is, se es ta vam en co-
brin do par ti ci pa ção de ca pi tal es tran ge i ro – o que era
pro i bi do pela Cons ti tu i ção Fe de ral.

A CPI foi cons ti tu í da; ob vi a men te os Diá ri os
Asso ci a dos eram uma po tên cia po lí ti ca e de ti nham

um po der de con vic ção e por isso não foi di fí cil cons ti-
tu ir a CPI. No en tan to, foi di fí cil en con trar um de pu ta-
do para pre si dir aque la CPI, por que na tu ral men te era
uma po si ção de li ca da e ne nhum de pu ta do que ria
ace i tar uma mis são que in clu ía um grau de ris co mu i-
to gran de.

Assim hou ve uma pres são so bre um de pu ta do
jo vem, de pri me i ro man da to, inex pe ri en te – que era
eu –, de um par ti do pe que no, o PSB, com uma ban ca-
da de três de pu ta dos: os De pu ta dos Ju lião e Má rio
Lima e eu. Cres ceu essa pres são para que eu ace i-
tas se a pre si dên cia da CPI, o que fiz des de que pu -
des se es co lher o re la tor, fi gu ra im pres cin dí vel para o
es cla re ci men to. Essa con di ção foi ace i ta e es co lhi
como re la tor, o gran de De pu ta do Djal ma Ma ri nho,
uma das fi gu ras mais res pe i tá ve is do Con gres so bra -
si le i ro, de gran de sa ber ju rí di co, o que im por ta va no
caso. A CPI fun ci o nou e, na con clu são, con de nou
como ile gal o acor do da Glo bo com a Time Life, de tal
for ma que, pas sa dos al guns me ses, a Glo bo des fez o
con tra to com a Time Life, pelo ano de 1967.

Isso me cus tou um pre ço mu i to alto. O De pu ta do
Djal ma Ma ri nho e eu fi ca mos trin ta anos sem apa re-
cer nos no ti ciá ri os da Glo bo, ve ta do, numa lis ta ne gra.
Isso não im pe diu que me ele ges se, de po is, Pre fe i to e
Se na dor do Rio de Ja ne i ro. Hoje ela não age mais as -
sim. Os tem pos mu da ram e não há mais esse ex pe di-
en te, mas ha via na que le tem po. Por isso, nin guém
que ria ace i tar a mis são de ser Pre si den te e aca bei
ace i tan do-a no ím pe to da ju ven tu de.

O con tra to foi des fe i to, mas a TV Tupi já es ta va
ar ru i na da na que la com pe ti ção. Pou co tem po de po is,
ela se ex tin guiu, as sim como a TV Excel si or. A TV
Glo bo fi cou dona ab so lu ta do mer ca do. Há quem diga
que foi por boa ad mi nis tra ção da Glo bo e má ad mi nis-
tra ção das TVs Tupi e Excel si or. Isso é pos sí vel. É di fí-
cil jul gar isso, mas o re for ço do ca pi tal, ex pe riên cia e
téc ni cas da Time Life fo ram de ci si vas no pro ces so de
le var a Glo bo à li de ran ça ab so lu ta do mer ca do de te -
le vi são no Bra sil.

Sr. Pre si den te, fe liz men te para o Bra sil, a Rede
Glo bo era e é uma em pre sa bra si le i ra. Mas e se não
fos se? E se fos se uma em pre sa sem com pro mis so
com o Bra sil, como acon te ce com al guns gru pos da
nos sa mí dia, que ob vi a men te não são bra si le i ros e,
por isso, não têm com pro mis so com a re a li da de, com
a so ci e da de, com os in te res ses bra si le i ros?

Estou con tan do essa his tó ria, Sr. Pre si den te,
por que esse fil me pode se re pe tir. E, aí, um, dois ou
três des ses gru pos que não têm ma i o res com pro mis-
sos com a re a li da de bra si le i ra po dem ob ter o con cur-
so do ca pi tal es tran ge i ro com o pro pó si to até de des -
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tru ir as em pre sas even tu al men te bra si le i ras, por que
esse se tor, Sr. Pre si den te, não é um se tor ape nas de
mer ca do; na in dús tria cul tu ral, na in dús tria da in for-
ma ção, es tão pre sen tes ações es tra té gi cas de do mi-
na ção. E é im por tan te ter mos cons ciên cia dis so.

A Rede Glo bo está mu i to con fi an te de que será
uma das be ne fi ciá ri as da aber tu ra ao ca pi tal es tran-
ge i ro. Até acre di to que sim, mas pode ser que não, Sr.
Pre si den te. Veja-se, por exem plo, o que ocor reu com
a Glo bo Cabo: ela ti nha par ti ci pa ção de ca pi tal es-
tran ge i ro – por que a le gis la ção per mi te até 50% de
ca pi tal es tran ge i ro no caso das te vês por as si na tu ra
–, mas esse ca pi tal se re du ziu. O ca pi tal es tran ge i ro
não está com essa dis po si ção de par ti ci par dos ne gó-
ci os da Rede Glo bo. Ela pode es tar mu i to con fi an te,
mas essa con fi an ça pode-se frus trar, até por ações
de na tu re za po lí ti ca e li ga das a ra zões de Esta do que
que i ra usar a mí dia bra si le i ra para fins de do mi na ção
po lí ti ca e de do mi na ção eco nô mi ca.

O ca pi tal es tran ge i ro pode acor rer para for ta le-
cer dois ou três gru pos da nos sa mí dia que não têm
com pro mis so com os in te res ses da so ci e da de bra si-
le i ra. E, de re pen te, ao con trá rio do que acon te ceu há
35 anos, quan do a Glo bo foi a be ne fi ciá ria e ar ra sou a 
Tupi e a Excel si or, ela pode ago ra so frer exa ta men te o 
efe i to con trá rio, e, ama nhã ou num pra zo im pos sí vel
de se pre ver, po de re mos ser sur pre en di dos com a do -
mi na ção do nos so mer ca do de co mu ni ca ção por dois
ou três gru pos que já são for tes hoje, mas não são
bra si le i ros como a Glo bo.

Sr. Pre si den te, essa é a ra zão para eu es tar con -
tan do essa his tó ria que vivi mu i to in ten sa men te e que
me cus tou um alto pre ço po lí ti co. Con to-a no va men te
para aler tar e para ad ver tir os que me ou vem. A Rede
Glo bo está mu i to con fi an te – pude per ce ber –, mas
essa con fi an ça pode-se frus trar. Nes se caso, tal vez
ob te nha mos re sul ta dos mu i to con trá ri os à ex pec ta ti-
va de hoje e po de re mos ter uma mí dia in te i ra men te
do mi na da por in te res ses que não são os bra si le i ros.

Re pi to: co mu ni ca ção, pro du ção de in for ma ção e 
pro du ção cul tu ral são ins tru men tos de do mi na ção.
Não são se to res sub me ti dos in te i ra men te a re gras de
mer ca do. Nes ses se to res, exis tem par ti ci pa ções ou -
tras, de na tu re za po lí ti ca, que não são de mer ca do.
Esses fa to res po dem in flu ir exa ta men te com o pro pó-
si to de do mi nar a for ma ção da opi nião pú bli ca bra si le-
i ra, ob je ti vo esse que pode ser de po tên ci as que es -
tão ob ser van do o que se pas sa no Bra sil.

A tí tu lo de ilus tra ção, con tei essa his tó ria pas sa-
da, que vivi há 35 ou 40 anos e que pode se re pe tir.
Esse fil me pode vol tar com si nal tro ca do  o que se ria,

a meu ju í zo, um de sas tre, algo ex tre ma men te pe ri go-
so e de sas tro so para o nos so País.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da-
res) – Não ha ven do mais ora do res ins cri tos, a ma té ria
cons ta rá da Ordem do Dia da pró xi ma ses são de li be-
ra ti va or di ná ria, para o pros se gui men to da dis cus são.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da-
res) – Item 6:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 19, DE 2002

(Inclu í da em Ordem do Dia nos ter mos do 
Re que ri men to nº 245, de 2002 – 
art. 357 do Re gi men to Inter no)

Qu ar ta ses são de dis cus são, em pri-
me i ro tur no, da Pro pos ta de Emen da à
Cons ti tu i ção nº 19, de 2002 (nº 289/2000,
na Câ ma ra dos De pu ta dos), de ini ci a ti va do
Pre si den te da Re pú bli ca, que acres cen ta o
art. 84 ao Ato das Dis po si ções Cons ti tu ci o-
na is Tran si tó ri as, in cor po ran do os Po li ci a is
Mi li ta res do ex tin to Ter ri tó rio Fe de ral de
Ron dô nia aos Qu a dros da União, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 341, de 2002,
da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da-
da nia, Re la tor: Se na dor Mo re i ra Men des.

A Pre si dên cia es cla re ce ao Ple ná rio que, nos
ter mos do dis pos to no art. 358 do Re gi men to Inter -
no, a ma té ria cons ta rá da Ordem do Dia du ran te cin -
co ses sões de li be ra ti vas or di ná ri as, em fase de dis-
cus são em pri me i ro tur no, quan do po de rão ser ofe-
re ci das emen das as si na das por 1/3, no mí ni mo, da
com po si ção do Se na do.

Trans cor re hoje a quar ta ses são de dis cus são.
Em dis cus são a pro pos ta. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, a ma té ria

cons ta rá da Ordem do Dia da pró xi ma ses são de li be-
ra ti va or di ná ria, para o pros se gui men to da dis cus são.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da-
res) Item 7:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 141, DE 2000

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 141, de 2000 (nº
512/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o tex to do Tra ta do so bre Trans fe rên-
cia de Pes so as Con de na das e de Me no res
sob Tra ta men to Espe ci al en tre o Go ver no
da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e o Go-
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ver no da Re pú bli ca do Pa ra guai, ce le bra do
em Bra sí lia, em 10 de fe ve re i ro de 2000,
ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 318, de
2002, da Co mis são de Re la ções Exte ri o res
e De fe sa Na ci o nal, Re la tor: Se na dor 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.
Não ha ven do quem que i ra en ca mi nhar, en cer ro

o en ca mi nha men to.
As Srªs e Srs. Se na do res que o apro vam que i-

ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.

É o se guin te o pro je to apro va do:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 141, DE 2000

(nº 512/200, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

(*) Apro va o tex to do Tra ta do so bre
Trans fe rên cia de Pes so as Con de na das e
de Me no res sob Tra ta men to Espe ci al en -
tre o Go ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti va do 
Bra sil e o Go ver no da Re pú bli ca do Pa ra-
guai, ce le bra do em Bra sí lia, em 10 de fe-
ve re i ro de 2000.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o tex to do Tra ta do so bre

Trans fe rên cia de Pes so as Con de na das e de Me no res
sob Tra ta men to Espe ci al en tre o Go ver no da Re pú bli-
ca Fe de ra ti va do Bra sil e o Go ver no da Re pú bli ca do
Pa ra guai, ce le bra do em Bra sí lia, 10 de fe ve re i ro de
2000.

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

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

(*) A ín te gra do tex to do tra ta do en con tra-se pu bli ca do no DSF, de
9-8-2000.

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. Car los Wil-
son, 1º Se cre tá rio.

O SR. ROBERTO FREIRE (Blo co/PPS – PE) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Se na dor
Ro ber to Fre i re, logo que se en cer rar a Ordem do Dia,
con ce de rei a pa la vra a V. Exª pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) Item 8:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 433, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 433, de 2001 (nº
1.036/2001, 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 Ação e Ci da da nia para o De sen vol-
vi men to So ci al, Cul tu ral e Artís ti co a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de
de Iaçu, Esta do da Ba hia, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 176, de 2002,
da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor
Anto nio Car los Jú ni or.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção.
Não ha ven do quem que i ra en ca mi nhar, en cer ro

o en ca mi nha men to.
As Srªs e Srs. Se na do res que o apro vam que i-

ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.

É o se guin te o pro je to apro va do:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 433, DE 2001

(Nº 1.036/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção Co mu ni tá ria Ação e Ci da da nia para
o De sen vol vi men to So ci al, Cul tu ral e
Artís ti co a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu-
são co mu ni tá ria na ci da de de Iaçu, Esta -
do da Ba hia.

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

ta ria nº 568, de 18 de se tem bro de 2000, que au to ri za
a Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ação e Ci da da nia para o
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De sen vol vi men to So ci al, Cul tu ral e Artís ti co 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 Iaçu,
Esta do da Ba hia.

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

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Item 9:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 67, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 67, de 2002 (nº
1.565/2001, 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 ti va Fa ri as 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 Hi dro lân dia,
Esta do do Ce a rá, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 352, de
2002, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor
ad hoc: Se na dor Anto nio Car los Jú ni or, com 
abs ten ção do Se na dor Edu ar do Su plicy.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u-
sa.)

Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a
dis cus são.

Em vo ta ção.
Não ha ven do quem que i ra en ca mi nhar, en cer ro

o en ca mi nha men to.
As Srªs e Srs. Se na do res que o apro vam que i-

ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.

É o se guin te o pro je to apro va do:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 67, DE 2002

(Nº 1.565/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga per mis são
à Fun da ção Edu ca ti va Fa ri as 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 Hi dro-
lân dia, Esta do do Ce a rá.

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

ta ria nº 384, de 12 de ju lho de 2001, que ou tor ga per -
mis são à Fun da ção Edu ca ti va Fa ri as para exe cu tar,
por dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de 
ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da, com

fins ex clu si va men te edu ca ti vos, na ci da de de Hi dro-
lân dia, Esta do do Ce a rá.

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

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Esgo ta-
das as ma té ri as cons tan tes da Ordem do Dia.

Pas sa-se ago ra à apre ci a ção do Re que ri men to
nº 268, de 2002, de ur gên cia, lido no Expe di en te, para 
o Pro je to de Re so lu ção nº 24, de 2002.

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.)
O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Blo co/PSDB  RJ) – 

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 a V. Exª.
O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Blo co/PSDB  RJ) – 

Sr. Pre si den te, qual é o teor do re que ri men to, que,
pelo nú me ro, não me foi pos sí vel iden ti fi cá-lo?

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Eu le rei
o re que ri men to.

É o se guin te o re que ri men to lido: 

REQUERIMENTO Nº 268, DE 2002

Nos ter mos dos ar ti gos 336, II, com bi na do com
o 338, IV, do RISF, re que re mos ur gên cia, para o PRS
nº 24/2002 ad vin do da apro va ção da Men sa gem nº
122, de 2002, que ”Pro põe ao Se na do Fe de ral seja
au to ri za da a con tra ta ção de ope ra ção de cré di to ex -
ter no, no va lor to tal de US$14,460,000.00 (qua tor ze
mi lhões, qua tro cen tos e ses sen ta mil dó la res dos
Esta dos Uni dos da Amé ri ca), en tre a Re pú bli ca Fe de-
ra ti va do Bra sil e o Ban co Inter na ci o nal para Re cons-
tru ção e De sen vol vi men to – BIRD, des ti na da ao fi-
nan ci a men to do Pro gra ma de Aper fe i ço a men to dos
Instru men tos de Atu a ção do Ban co Cen tral do Bra sil
e da Co mis são de Va lo res Mo bi liá ri os – PROAT II”.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – 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 cons ta rá da Ordem do Dia da pró xi ma

quin ta-fe i ra.
O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Pas-

sa-se à apre ci a ção do Re que ri men to nº 269, de 2002, 
de ur gên cia, lido no Expe di en te, para o Pro je to de Re -
so lu ção nº 25, de 2002.

Para me lhor co nhe ci men to da Casa, le rei o re -
que ri men to na ín te gra.
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É o se guin te o re que ri men to lido:

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Em vo ta-
ção o re que ri men to.

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

Apro va do.
A ma té ria a que se re fe re fi gu ra rá na Ordem do

Dia da se gun da ses são de li be ra ti va or di ná ria sub se-
qüen te, quin ta-fe i ra, nos ter mos do art. 345, in ci so II,
do Re gi men to Inter no.

REQUERIMENTO Nº 269, DE 2002

Nos ter mos dos ar ti gos 336, II, com bi na do com
o 338, IV, do RISF, re que re mos ur gên cia, para o PRS
nº 25/2002, ad vin do da apro va ção da Men sa gem nº
131, de 2002, que “Pro põe ao Se na do Fe de ral seja
au to ri za da a con tra ta ção de ope ra ção de cré di to ex -
ter no, no va lor de até US$167,054,000.00 (cen to e
ses sen ta e sete mi lhões e cin qüen ta e qua tro mil dó -
la res dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca), de prin ci pal,
en tre a Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil, o HSBC Bank
plc e o Cré dit Com mer ci al de Fran ce, des ti na da ao fi -
nan ci a men to de oi ten ta e cin co por cen to dos equi pa-
men tos a se rem ad qui ri dos pelo Co man do da Ae ro-
náu ti ca para o pro je to “Mo der ni za ção da Fro ta da For -
ça Aé rea Bra si le i ra”.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – 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 Ca sil do Mal da ner

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 276, DE 2002

Se nhor Pre si den te,
Re que re mos ur gên cia, nos ter mos do art. 336,

in ci so II, do Re gi men to Ion ter no, para o PLC 112 de
2001.

Sala das Ses sões, 21 de maio de 2002.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – O re que-
ri men to re fe re-se ao Pro je to de au to ria do De pu ta do
Jair Me ne guel li, que con ce de anis tia a di ri gen tes ou
re pre sen tan tes sin di ca is e tra ba lha do res pu ni dos por
par ti ci pa ção em mo vi men to re i vin di ca tó rio.

Con sul to os Lí de res para sa ber como se ma ni-
fes tam os par ti dos.

Se na dor Fran ce li no Pe re i ra, tem V. Exª a pa la-
vra.

O SR. FRANCELINO PEREIRA  (PFL – MG) –
Sr. Pre si den te, V. Exª está se di ri gin do ao Lí der que
está pre sen te?

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Sim, ao
Lí der do PFL que está pre sen te.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) – A
Li de ran ça do Go ver no en ca mi nha “sim”, Sr. Pre si den-
te.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Como
en ca mi nha a Li de ran ça do PMDB?

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Sr.
Pre si den te, o PMDB en ca mi nha “sim”.

O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL – MG) –
Sr. Pre si den te, o PFL en ca mi nha “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Como
en ca mi nha a Li de ran ça do Blo co de Opo si ção?

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Sr. Pre si den te, o Blo co de Opo si ção en ca mi nha “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Como
en ca mi nha a Li de ran ça do PDT?

O SR. ÁLVARO DIAS (PDT – PR) – Sr. Pre si-
den te, o PDT en ca mi nha “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Como
en ca mi nha a Li de ran ça do PSB?

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB – SE) – Sr. Pre si den te, o PSB en ca mi nha
“sim”.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Como
en ca mi nha a Li de ran ça do PL?

O SR. JOSÉ ALENCAR (PL – MG) – Sr. Pre si-
den te, o PL en ca mi nha “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Como
en ca mi nha a Li de ran ça do PTB?

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) – Sr.
Pre si den te, o PTB en ca mi nha “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – To das as 
Li de ran ças se ma ni fes ta ram a fa vor.

Em vo ta ção o Re que ri men to nº 276, 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.
A ma té ria a que se re fe re o re que ri men to fi gu ra-

rá na Ordem do Dia da se gun da ses são sub se qüen te,
ou seja, na pró xi ma quin ta-fe i ra.
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O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – 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 Ca sil do Mal da ner.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 277, 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 na gens pelo fa le ci men to de Vera
Ta mem de Andra da.

a) in ser ção em ata de um voto de pro fun do pe -
sar;

b) apre sen ta ção de con do lên ci as à fa mí lia.
Sala das Ses sões, 21 de maio de 2002. – Fran-

ce li no Pe re i ra.
O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Esse re -

que ri men to de pen de de vo ta ção, em cujo en ca mi nha-
men to po de rão fa zer uso da pa la vra 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 Se na dor Fran ce li no Pe re i ra.

O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL – MG.
Para en ca mi nhar a vo ta ção.) – Sr. Pre si den te, o re-
que ri men to que te nho em mão, do qual a Mesa tem
co nhe ci men to ex pres so, so li ci ta voto de pe sar pelo
fa le ci men to, aos 96 anos de ida de, no dia 19 do cor -
ren te mês de maio, da Exmª Srª Vera Tamm de Andra -
da, vi ú va do ex-De pu ta do Fe de ral José Bo ni fá cio La -
fa yet te de Andra da*, on tem se pul ta da em Bar ba ce na,
Mi nas Ge ra is, com a nos sa pre sen ça.

Nas ci da em 1º de mar ço de 1906 e vi ú va do
gran de lí der po lí ti co mi ne i ro, De pu ta do José Bo ni fá-
cio La fa yet te de Andra da, a Srª Vera Tamm de Andra -
da in te gra va uma das mais ilus tres fa mí li as de for ma-
ção po lí ti ca, que fez de sua ci da de, Bar ba ce na, um
dos cen tros mais im por tan tes da vida eco nô mi ca, so -
ci al, cul tu ral e po lí ti ca de Mi nas e do Bra sil.

Pre ce di da de mis sa de cor po pre sen te, seu se -
pul ta men to ocor reu ao ano i te cer de on tem, no Ce mi-
té rio da Igre ja da Boa Mor te, no co ra ção de Bar ba ce-
na, na pre sen ça de seus fi lhos, De pu ta do Bo ni fá cio
de Andra da e es po sa Amá lia Bor ges de Andra da;
ex-De pu ta do José Bo ni fá cio Fi lho e es po sa Ma ria
Apa re ci da Leal de Andra da; Lu i za Ma ria Tamm de
Andra da, ne tos, bis ne tos, so bri nhos e ou tros pa ren-
tes, além de ex pres si va par ti ci pa ção de pes so as da
so ci e da de de Bar ba ce na e da re gião.

Du ran te a ce ri mô nia re li gi o sa, os pa dres que
con ce le bra ram a Mis sa re fe ri ram-se à Srª Vera Tamm
de Andra da com es pe ci al ca ri nho, des ta can do tam-
bém as fi gu ras de seus fi lhos e pa ren tes, to dos in ten-

sa men te de di ca dos à vida pú bli ca e à po lí ti ca de Mi -
nas e do Bra sil.

O pas sa men to da ilus tre se nho ra cons ter nou as
po pu la ções de Bar ba ce na e de toda a re gião da Mata
Mi ne i ra, que a ela sem pre de di ca ram me re ci do res -
pe i to e es ti ma. Dona Vera Tamm de Andra da di vi dia
sua vi vên cia en tre Belo Ho ri zon te e Bar ba ce na, mas
sua iden ti da de foi di ri gi da ao ber ço ma i or, Bar ba ce na,
que sem pre deu e ain da vem dan do no tá ve is no mes a 
Mi nas e ao Bra sil, como au tên ti cos re pre sen tan tes da 
sua vida po lí ti ca, so ci al, eco nô mi ca e cul tu ral.

Seu fa le ci do ma ri do, José Bo ni fá cio La fa yet te
de Andra da, o nos so Ze zi nho, era por de ma is co nhe-
ci do nes te Con gres so e no meio po lí ti co na ci o nal, ten -
do tido ati va par ti ci pa ção em im por tan tes epi só di os
da vida na ci o nal.

Per ten cen te, pelo lado pa ter no, a uma das mais
ilus tres fa mí li as de es ta dis tas, os Andra da, pre sen tes
na vida po lí ti ca bra si le i ra des de a Cons ti tu in te do Pri -
me i ro Re i na do, em 1823, José Bo ni fá cio ini ci ou-se na 
vida pú bli ca, em 1927, como ofi ci al de ga bi ne te do
Se cre tá rio da Se gu ran ça Pú bli ca du ran te o Go ver no
do seu tio Antô nio Car los Ri be i ro de Andra da, fi lho.

Ele par ti ci pou das cons pi ra ções que le va ram à
Re vo lu ção de 30, e, quan do vi to ri o so o mo vi men to, foi 
no me a do Pre fe i to de sua ci da de, Bar ba ce na. Em
1934, ele geu-se cons ti tu in te es ta du al, em Mi nas,
pas san do a se guir a exer cer o man da to de De pu ta do
Esta du al, até a im plan ta ção do Esta do Novo, em
1937.

Foi en tão para a ad vo ca cia e para a opo si ção à
di ta du ra, ten do sido um dos sig na tá ri os do fa mo so
Ma ni fes to Mi ne i ro, que abriu ca mi nho para a re de mo-
cra ti za ção do País. Em 1945, par ti ci pou da cri a ção da 
União De mo crá ti ca Na ci o nal – UDN.

José Bo ni fá cio ele geu-se para a Cons ti tu in te fe -
de ral em 1946, e, a par tir de en tão, re e le geu-se para
su ces si vos man da tos na Câ ma ra dos De pu ta dos,
Casa que pre si diu no pe río do de 1968 a 1970. Em
1976, de ci diu não con cor rer a nova ele i ção. Vol tou
para Mi nas, onde, sob meu Go ver no, exer ceu o car go
de Pre si den te do Con se lho de Admi nis tra ção do Ban -
co de Cré di to Real de Mi nas Ge ra is. Fa le ceu em
1986, aos 82 anos de ida de, de i xan do a vi ú va Vera
Tamm de Andra da, que aca ba tam bém de fa le cer, aos 
96 anos de vida, sob o pe sar e o pran to da po pu la ção
da ci da de de Bar ba ce na que pre sen ci ei on tem du ran-
te todo o dia e a no i te.

Esse é o meu voto de pe sar. So li ci to à Mesa que
trans mi ta à fa mí lia en lu ta da o nos so sen ti men to e a
nos sa dor. 
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O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Em vo ta-
ção o Re que ri men to nº 277, de 2002, de au to ria do
Se na dor Fran ce li no Pe re i ra. (Pa u sa.)

Não ha ven do quem que i ra en ca mi nhar, en cer ro
o en ca mi nha men to.

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

Apro va do.
Será cum pri da a de li be ra ção do Ple ná rio.
O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – A Pre si-

dên cia re ce beu a Men sa gem n.º 162, de 2002 (n.º
389/2002, na ori gem), de 17 do cor ren te, pela qual o
Pre si den te da Re pú bli ca, nos ter mos do art. 52, in ci so
V, da Cons ti tu i ção Fe de ral, so li ci ta que seja au to ri za-
da a ele va ção, no va lor de EUR3.354.169,18 (três mi -
lhões, tre zen tos e cin qüen ta e qua tro mil, cen to e ses -

sen ta e nove eu ros e de zo i to cen ta vos), das ope ra-
ções de cré di to ex ter no, ce le bra das en tre a Re pú bli ca
Fe de ra ti va do Bra sil – Mi nis té rio da Edu ca ção e o
Ban co Bil bao Viz ca ya Argen ti na S/A – na mo da li da de
bu yer’s cre dit, e des ti na das ao fi nan ci a men to da
aqui si ção de bens e ser vi ços no âm bi to do “Pro gra ma
de Mo der ni za ção e Con so li da ção da Infra-Estru tu ra
Aca dê mi ca das Insti tu i ções Fe de ra is de Ensi no Su-
pe ri or e Hos pi ta is Uni ver si tá ri os.

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

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – 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 Ca sil do Mal da ner.

É lido o se guin te:
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O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Em vo ta-
ção o re que ri men to. (Pa u sa.)

Não ha ven do quem que i ra en ca mi nhar, en cer ro
o en ca mi nha men to.

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

Apro va do.
Será cum pri da a de li be ra ção do Ple ná rio.
O SR. ROBERTO FREIRE (Blo co/PPS – PE) –

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, ao Se na dor Ro ber to Fre i re.
Em se gui da, fará uso da pa la vra, como ora dor ins cri-
to, o Se na dor Ney Su as su na.

O SR. ROBERTO FREIRE (Blo co/PPS – PE.
Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, fui in di ca do pelo Pre si den te da 
Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia para
re la tar o Pro je to de Re so lu ção n.º 15, de au to ria do
Se na dor Ro ber to Re quião.

O pro je to tra ta de au men to sa la ri al para ser vi do-
res ter ce i ri za dos do Se na do Fe de ral. Exis tem pro ble-
mas do pon to de vis ta re gi men tal.

Sou sim pá ti co à ma té ria, mas ne ces si to de ma i-
o res in for ma ções, até por que pre ci sa mos sa ber que
im pac to te ria um au men to des se tipo do pon to de vis -
ta dos gas tos que o Se na do tem, seja com o cus te io
de seus ser vi do res, seja com o dos con tra ta dos por
em pre sas lo ca do ras de mão-de-obra.

No dia 30 de abril de 2002, en vi ei ofí cio ao Di re-
tor-Ge ral do Se na do Fe de ral, so li ci tan do uma sé rie
de in for ma ções a fim de ins tru ir o pa re cer que devo
emi tir a res pe i to do pro je to. Pedi a in for ma ção dos va -
lo res dos con tra tos en tre o Se na do e as em pre sas
que pres tam ser vi ços, nos úl ti mos cin co anos, o va lor
pago à em pre sa por fun ci o ná rio con tra ta do. Isso é de
fun da men tal im por tân cia. É ne ces sá rio sa ber quan to
esta Casa paga por cada ser vi dor con tra ta do a es sas
em pre sas, para se sa ber que im pac to terá no or ça-
men to do Se na do o au men to pre ten di do pelo Se na-
dor Ro ber to Re quião e qual é exa ta men te o cus to de
cada ser vi dor con tra ta do por es sas em pre sas lo ca do-
ras de mão-de-obra.

O nú me ro de fun ci o ná ri os ter ce i ri za dos é um
dado fun da men tal que nin guém sabe; isso é uma ver -
da de i ra ca i xa-pre ta, e não é ape nas no Se na do Fe de-
ral, mas no ser vi ço pú bli co bra si le i ro. Há al gu ma de -
ter mi na ção de mar gem de lu cro des sas em pre sas
nos con tra tos? É fun da men tal sa ber.

Tam bém pedi a re la ção dos só ci os-pro pri e tá ri os
de cada uma des sas em pre sas con tra ta das. É evi-

den te que al gu mas des sas in for ma ções vão mu i to
mais além do que ape nas uma sim ples ins tru ção. Pre -
ci sa mos dar trans pa rên ci as a elas, o que de ve ría mos
ter fe i to há mu i to tem po. Apro ve i tei esse pro je to do
Se na dor Ro ber to Re quião para so li ci tar es sas in for-
ma ções.

Des de o dia 30, esse pe di do de in for ma ções en -
con tra-se pa ra li sa do na Di re to ria-Ge ral do Se na dor
Fe de ral. E que ro so li ci tar de pú bli co que seja man da-
do com ur gên cia, por que os fun ci o ná ri os ter ce i ri za-
dos da Casa es tão me per gun tan do por que não dou
o pa re cer. Escla re ço ago ra que não o fiz por que não
vi e ram ain da as in for ma ções da Di re to ria-Ge ral da
Casa. Espe ro que, com esse pe di do pú bli co que faço,
o en vio seja agi li za do.

O Sr. Ro ber to Re quião (PMDB – PR) – Se na-
dor Ro ber to Fre i re, V. Exª me per mi te um apar te?

O SR. ROBERTO FREIRE (Blo co/PPS – PE) –
Se na dor Ro ber to Re quião, não sei se pos so con ce-
der-lhe um apar te, por que falo pela or dem, mas acre -
di to que V.Exª de se ja fa lar em apo io ao que es tou di -
zen do.

O Sr. Ro ber to Re quião (PMDB – PR) – Sr. Pre -
si den te, V. Exª per mi te um es cla re ci men to mu i to rá pi-
do?

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – V. Exª
não tem di re i to à pa la vra para apar te ar.Con tu do, se V.
Exª qui ser a pa la vra pela or dem, a Mesa a con ce de rá.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR) –
Qu an do o Se na dor Ro ber to Fre i re en cer rar o seu pro -
nun ci a men to, pe di rei a pa la vra pela or dem.

O SR. ROBERTO FREIRE (Blo co/PPS – PE) –
Sr. Pre si den te, é ape nas para so li ci tar ur gên cia ao Di -
re tor-Ge ral do Se na do Fe de ral para que dê es sas in -
for ma ções, a fim de que eu pos sa ins tru ir meu pa re-
cer so bre o Pro je to de Re so lu ção n.º 15, de au to ria do 
Se na dor Ro ber to Re quião, que tra ta do au men to sa -
la ri al dos ser vi do res ter ce i ri za dos do Se na do Fe de-
ral.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Tem a
pa la vra o Se na dor Ro ber to Re quião, pela or dem.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR. Pela
or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, o es -
pí ri to do pro je to, Se na dor Ro ber to Fre i re, foi o se guin-
te: hoje, as con cor rên ci as se dão con tra o sa lá rio dos
fun ci o ná ri os, ou seja, se re duz os sa lá ri os dos fun ci o-
ná ri os, se man tém a mar gem de lu cro e, com isso, se
con se gue o pre ço ven ce dor da con cor rên cia. Pre ten-
di que se es ta be le ces se nas con cor rên ci as vin dou ras
um piso. Nin guém no Se na do ga nha ria me nos de X,
por exem plo, R$600,00. Então, o pro ces so de con cor-
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rên cia, a com pe ti ção, for ça ria a uma di mi nu i ção da
mar gem de lu cro da em pre sa, mas o sa lá rio dos fun -
ci o ná ri os nun ca des ce ria de um de ter mi na do teto.

Esse foi o es pí ri to do pro je to, por isso não pedi
as in for ma ções que V.Exª está pe din do, mas acho ab -
so lu ta men te per ti nen te, por que tudo no Se na do da
Re pú bli ca e na Re pú bli ca deve ser trans pa ren te.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Foi bom
que o Se na dor Ro ber to Fre i re le van tas se essa ques -
tão, até por que se tra ta de um as sun to re la ci o na do à
1ª Se cre ta ria do Se na do.

O ofí cio foi di ri gi do de for ma er ra da: foi en ca mi-
nha do ao Di re tor-Ge ral do Se na do, quan do de ve ria
ter sido ao Pre si den te do Se na do ou ao 1º Se cre tá rio,
que são res pon sá ve is, prin ci pal men te a 1ª Se cre ta-
ria, pela par te ad mi nis tra ti va da Casa.

As in for ma ções so li ci ta das to das es tão sen do
for ne ci das. Como se tra ta de ma té ria que re quer mu i-
tas in for ma ções, tal vez te nha sido mais alon ga da a
res pos ta en de re ça da ao Se na dor Ro ber to Fre i re.
Ago ra, para mos trar trans pa rên cia e não de se jan do
pro te lar as in for ma ções, as su mi o ofí cio como se ti -
ves se sido di ri gi do ao 1º Se cre tá rio da Casa.

O SR. ROBERTO FREIRE (Blo co/PPS – PE) –
Sr. Pre si den te, foi en ga no meu, o qual acre di to que V.
Exª, com a pres te za de vi da, con ser tou.

Agra de ço à 1ª Se cre ta ria.
O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Dan do

se qüên cia à lis ta de ora do res, con ce do a pa la vra ao
Se na dor Ney Su as su na. S. Exª dis põe de 50 mi nu tos.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB. Pro nun-
cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, an tes de mais
nada, eu que ria pe dir des cul pas por não per mi tir
apar tes até o tér mi no da mi nha ora ção, após a qual
es ta rei à dis po si ção.

Sr. Pre si den te, há prin cí pi os a ob ser var na apu -
ra ção da res pon sa bi li da de pe nal e os di re i tos in di vi-
du a is de vem ser ob ser va dos. A di a lé ti ca pro ces su al é
fun da men tal, pois nos mos tra que a ver da de não per-
ten ce, com ex clu si vi da de, nem à acu sa ção, nem à de -
fe sa e – per mi tam-me – mu i to me nos à im pren sa.

Infe liz men te, par te de ve í cu los de co mu ni ca ção
tem trans for ma do suas in ves ti ga ções e de nún ci as em 
ins tru men tos cons tan tes na bus ca do sen sa ci o na lis-
mo, do ne ga ti vo, do des tru ti vo, sem ne nhum com pro-
mis so com a éti ca jor na lís ti ca, com a ver da de, com o
res pe i to ao pró xi mo. Ao as ses ta rem suas ba te ri as,
má qui nas e câ ma ras con tra al guém de se jam con de-
ná-lo sem pro ces so e sem de fe sa.

Mem bros do Mi nis té rio Pú bli co, fe liz men te uma
mi no ria, as su mem o pa pel de acu sa do res obs ti na-
dos, sis te má ti cos, pre sos ao ine xis ten te com pro mis-
so de per se guir a con de na ção, seja lá em que si tu a-
ção pro ba tó ria: com pro vas, sem pro vas ou con tra as
pro vas.

Ju í zes, por seu tur no, em bo ra em pe que no nú -
me ro, ren dem-se às pres sões da mí dia, não agem
com au to no mia de ci só ria e ace i tam as pos tu la ções
do acu sa dor; es sas, não pou cas ve zes, cons ti tu em
ca i xas de res so nân cia da im pren sa.

Assim, Srs. Se na do res, for ma-se uma cor ren te
in des tru tí vel, uma bar re i ra in trans po ní vel que, ine vi ta-
vel men te, con duz o pre ten so au tor de um cri me à pré -
via con de na ção, au sen tes a acu sa ção for mal, o pro -
ces so, a de fe sa e a sen ten ça ju di ci al. A so ci e da de,
por ou tro lado, é um ter re no fér til para que ger mi ne o
es cân da lo, a ma le di cên cia, e a exe cra ção. Nós, so ci e-
da de bra si le i ra, per de mos o po der da crí ti ca e ace i ta-
mos o que é trans mi ti do, es pe ci al men te se co in ci dir
com seus an se i os de en con trar cul pa dos para cas ti-
gar.

É um tex to duro, mas não é meu. É um tex to do
co nhe ci do ju ris ta Antô nio Cláu dio Ma riz de Oli ve i ra, e
foi pu bli ca do pela Fo lha de S. Pa u lo, de 9 de ou tu bro,
de 2001, sob o tí tu lo “Com ba te à Impu ni da de ou ao
Di re i to?”

Indig na ção, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do-
res, re vol ta, de cep ção, im po tên cia, são as emo ções
que me tra zem a esta tri bu na. Indig na ção pela acu sa-
ção, re vol ta por não po der ja ma is ob ter na im pren sa o
mes mo es pa ço para a de fe sa – qual quer um de nós
ja ma is terá o mes mo es pa ço. De cep ção, por que não
sei e não vou fa zer, como fa zem al guns re pór te res,
gra ças a Deus pou cos, um jul ga men to an tes de ter os
fa tos, não sei se a mi nha con fi an ça foi tra í da.

Enfim, eu que ria lem brar a V. Exªs como en trei
nes ta Casa, che guei como su plen te. Eu nas ci numa
fa mí lia de clas se mé dia, na ci da de de Cam pi na Gran -
de, fa mí lia tra di ci o nal men te po lí ti ca, fi lho de um pro -
fes sor se cun dá rio e de uma dona de casa.

Co me cei a es tu dar na Pa ra í ba, cur sei Ciên ci as
Eco nô mi cas, que con cluí em São Pa u lo; lá tra ba lhei
como as ses sor do Pre fe i to Fa ria Lima. De po is, mu-
dei-me para o Rio de Ja ne i ro, onde me adap tei me -
lhor, e fiz Admi nis tra ção, Pe da go gia e até Di re i to, na
Cân di do Men des, mas pa rei no meio; fiz duas
pós-gra du a ções, pre pa ran do-me para o Ma gis té rio.
Des de a ado les cên cia que tra ba lho como pro fes sor.
Fui fun ci o ná rio pú bli co, por con cur so, como pro fes sor
da Fe de ral do Rio de Ja ne i ro e do Mi nis té rio do Pla ne-
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ja men to, onde tra ba lhei, com mu i ta hon ra, com Ro-
ber to Cam pos, com Hé lio Bel trão e João Pa u lo dos
Reis Vel lo so, até que um dia re sol vi não mais ser fun -
ci o ná rio pú bli co e mon tei mi nha em pre sa. Com prei
um co lé gio tra di ci o nal e tra tei de ex pan di-lo pelo Bra -
sil e ex te ri or. Nun ca quis tra ba lhar com o ser vi ço pú -
bli co, por que ha via vis to que é o úni co cli en te que
pode em pe nhar, mas de po is pode can ce lar e não pa -
gar. Então, meu su ces so em pre sa ri al não se de veu,
em hora ne nhu ma, à área pú bli ca.

Fiz po lí ti ca es tu dan til. Aju dei os can di da tos da
mi nha ter ra, hoje al guns ad ver sá ri os, ou tros ain da ali -
a dos. Tra ba lhei na cam pa nha de Ro nal do Cu nha
Lima, como Pre fe i to, e em vá ri as cam pa nhas. Tive o
pri vi lé gio de ser con vi da do por Anto nio Ma riz para
par ti ci par, em 1982, como Se na dor na su ble gen da. A
dez dias da cam pa nha, obri ga ram-me a pa rar por que
es ta va cres cen do de ma is e ame a ça va o ti tu lar. Tive
que fazê-lo, mas já era PMDB. De cep ci o nei-me. Em
1986, não vol tei. Em 1994, vol tei como su plen te e as -
su mi o Se na do. Qu an tas ve zes o Se na dor Artur da
Tá vo la me cha mou de três em um, por que eu pro cu rei
fa zer tudo o que po dia fa zer um Se na dor. Por quê?
Por que ha via ado ta do qua tro prin cí pi os, Sr. Pre si den-
te: a de fe sa in tran si gen te da Pa ra í ba e do Nor des te, a
ab so lu ta con vic ção de uma pos tu ra afir ma ti va do Bra -
sil no ex te ri or, ra zão pela qual quan tos de V. Exas não
de vem ter os ou vi dos do en do de me ou vir fa lar de
seca, da ne ces si da de da trans po si ção do rio São
Fran cis co, da re vi ta li za ção do São Fran cis co, do ga -
so du to pelo in te ri or para de ter a de ser ti fi ca ção. E
quan tos não me ou vi ram aqui fa lar do por ta-aviões
Mi nas Ge ra is, que eu gos ta ria de trans for mar num
shop ping cen ter de pro du tos bra si le i ros, para ven -
dê-los no ex te ri or.

Fui um pri vi le gi a do nes ta Casa até hoje: par ti ci-
pei da Pre si dên cia da Co mis são Mis ta de Pla nos,
Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção. Um tra ba lho
que ha via vin te anos não era en tre gue no pra zo, foi,
en tão, en tre gue no pra zo. Ne nhu ma má cu la! O Pre si-
den te da Casa de en tão, o ex-Se na dor Anto nio Car los
Ma ga lhães e o Pre si den te da Re pú bli ca elo gi a ram o
fato. To dos os que es ta vam aqui na que la épo ca lem -
bram.

Fui para a Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos,
onde fi ze mos tudo que era pos sí vel. Qu an do não
dava tem po de ter mi nar o tra ba lho do dia, con ti nuá va-
mos em mi nha casa, em jan ta res sem pre aber tos,
com a pre sen ça mes mo da im pren sa, que tive a hon ra
de con vi dar mu i tas ve zes para dis cu tir com Mi nis tros
e com gran des di ri gen tes de em pre sas na ci o na is.

Esse foi o meu nor te nes ta Casa. 

Tive mu i ta hon ra de ser o su plen te de Anto nio
Ma riz, um Se na dor que ti nha uma li nha, a qual pro cu-
rei se guir.

Ain da fui Pre si den te do Pro gra ma de Estí mu lo à
Re es tru tu ra ção e ao For ta le ci men to do Sis te ma Fi-
nan ce i ro Na ci o nal (Pro er), um pro gra ma di fí cil – to-
dos lem bram – mas que cus tou 2% do PIB bra si le i ro,
en quan to que nos ou tros Pa í ses che gou a 17% e até
mais de 20% do PIB. Tive pro ble mas, mas a ad mi nis-
tra ção era sem pre sé ria, aber ta, com au diên ci as pú -
bli cas.

Assu mi a Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro le,
que, an tes, pra ti ca men te ine xis tia. Nós a trans for ma-
mos numa Co mis são que fun ci o na, gra ças a Deus!

De po is, Sr. Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res,
ten tei fa zer algo fora da qui. Não me con for ma va com
o Bra sil não ter di nhe i ro e pre ci sar de um pa co te de
20 bi lhões, en quan to tí nha mos a re ce ber mais de
300 bi lhões de pes so as que não pa ga vam. Quem
não lem bra quan tas ve zes eu dis se des ta tri bu na
que tí nha mos, só na Jus ti ça Fe de ral, mais de 200 bi -
lhões a re ce ber? O Se na dor Amir Lan do sabe quan -
tas ve zes, lá no Orça men to, con se gui jun tar os cin co
Pre si den tes das re giões da Jus ti ça Fe de ral para pro -
por que, se dés se mos 200 mi lhões para a mo der ni-
za ção do sis te ma, eles se com pro me ti am a ar re ca-
dar 10% da dí vi da, o que dava 20 bi lhões. Foi o pa co-
te que fi ze mos!

Não con se gui mos ven cer essa eta pa.
Re u ni mos o Mi nis tro do Pla ne ja men to da épo -

ca, Sr. José Ser ra; o Mi nis tro Pe dro Ma lan e os Pre si-
den tes da Ca i xa Eco nô mi ca, do Ban co do Bra sil e do
Ban co Cen tral e mu da mos vá ri as co i sas. Só na Ca i xa
Eco nô mi ca vol ta ram 4 bi lhões para o Te sou ro em ca -
u sas ga nhas e de po si ta das e que não ha vi am sido
acom pa nha das.

Pro cu rei aju dar os tri bu na is de con tas. Par ti ci pei
de pra ti ca men te to das as re u niões por que eu, como
Pre si den te, que ria – e tive esta hon ra – in di car o Se -
na dor Jef fer son Pé res para Re la tor da lei. S. Exª era
da Opo si ção, mas eu con fi a va na se ri e da de do no bre
Se na dor. Com o Se na dor Jef fer son Pé res como Re la-
tor, a lei foi apro va da e está em vi gên cia.

Re la tei vá ri as leis, in clu si ve a de pa ten tes: uma
guer ra da qual to dos se lem bram. Eu que ria cin co
pon tos, mas só con se gui ga nhar em dois. Na que le dia 
a mi nha sen sa ção era a de de ve ria re nun ci ar ao man -
da to. Lem bram que eu trou xe uma edi ção de O Glo -
bo? Lem bram que re la tei o que es ta va acon te cen do
com o DNPI? A mi nha li nha sem pre foi na ci o na lis ta. E
con se gui mos ga nhar pou co: ga nha mos a li cen ça
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com pul só ria. Se as sim não fos se, não ha ve ria ge né ri-
cos; se as sim não fos se, o Mi nis tro Ser ra não te ria,
com toda cer te za, con se gui do fa zer a im po si ção que
fez às mul ti na ci o na is.

Tive tam bém a hon ra de ser o Re la tor da Lei de
Infor má ti ca. Foi uma con fu são! Re lem bro à Ban ca da
do Nor te que fi ze mos tudo em au diên ci as pú bli cas
por que eram mu i tos os in te res ses.

Sem pre tive a pre o cu pa ção da trans pa rên cia.
Uma das mi nhas pri me i ras ações aqui foi o Ma nu al de 
Obten ção de Re cur sos Fe de ra is para mu ni cí pi os. Fui
hon ra do com o pe di do do Pre si den te José Sar ney
para edi tar e de ter mi nar a dis tri bu i ção para to dos os
mu ni cí pi os. Aqui, da pri me i ra pá gi na, cons ta va: “sem
in ter me di a ção de ter ce i ros”.

Esta sem pre foi a mi nha li nha: au diên ci as pú bli-
cas e tra ta men to di re to.

Fui Re la tor da Lei Mí ni ma das Te le co mu ni ca-
ções. Ten tei im por uma sé rie de res sal vas. Pa re ce
que ima gi na va o que iria acon te cer com o con su mi dor
e com as pró pri as ope ra do ras.

Qu an to a pro je tos, tive mu i tos. Um de les foi o da
ren da mí ni ma es co lar – de li ci o sa, fa bu lo sa idéia do
Se na dor Su plicy a qual eu aca tei. Fui o Re la tor. Mas o
pro je to ain da não fa la va es pe ci fi ca men te na es co la.
Com ple men tei o pro je to do Se na dor Su plicy, que era
o da ren da mí ni ma es co lar. Nós nos tor na mos par ce i-
ros na luta pela ren da mí ni ma ge ral e pela ren da mí ni-
ma es co lar – que hoje eu vejo com ale gria fun ci o nan-
do por tan tos lu ga res do Bra sil.

Um ou tro pro je to meu obri ga va o ba lan ço so ci al
das em pre sas – um pe di do do He bert de Sou za, o Be -
ti nho, que ti nha sido meu co le ga no Con se lho Esta du-
al de Edu ca ção, no Rio de Ja ne i ro.

Qu an do es ta va na Co mis são de Fis ca li za ção,
fui cha ma do para o Mi nis té rio da Inte gra ção. Cen to e
qua ren ta e três dias! Mu i tos da im pren sa dis se ram: o
que é isso? Não dá tem po para nada! E eu re pe tia a
Lei de Par kin son: o im por tan te não era o quan to de
tem po ha via, mas o quan to se po dia apro ve i tá-lo.
Cada dia equi va le ria a uma se ma na; cada se ma na, a
um mês; e cada mês, a um ano. Cor re mos o Bra sil de
pon ta a pon ta. Cri a mos me sor re giões, que são as
gran des fa ve las que o País tem no Je qui ti nho nha, no
Cris ta li no, en fim, no País todo. Hou ve aque las ca tás-
tro fes de que V. Exªs se lem bram: en chen tes em Pe -
tró po lis; seca em San ta Ca ta ri na e no Rio Gran de do
Sul; en chen tes no Pará e em Mi nas Ge ra is. E eu saí
de ca sa co ama re lo da De fe sa Ci vil; le vei em uma das
vi a gens o Pre si den te. Con ver sa ram mais so bre o ca -
sa co do que so bre a tra gé dia.

No dia de Na tal, eu so bre vo a va a ci da de de Du -
que de Ca xi as que se en con tra va inun da da. Dia de
Ano, eu es ta va com os fun ci o ná ri os dos Mi nis té ri os
até 03:00hs da ma nhã e as sim fi ze mos por vá ri os
dias por que ha vi am che ga do or dens para em pe nhar
nos Mi nis té ri os 4.600 pro ces sos na úl ti ma se ma na.
Eu nun ca ti nha vis to tan to em pe nho na que le Mi nis té-
rio, tan to em pe nho do povo, dos fun ci o ná ri os. Não sei
se os se nho res sa bem que fun ci o ná ri os pú bli cos não
re ce bem um cen ta vo por hora ex tra. Nós vi ra mos no i-
tes, de bru ça dos so bre 4.600 em pe nhos.

Qu an do as su mi o Mi nis té rio, a pri me i ra pre o cu-
pa ção mi nha foi trans pa rên cia: co lo ca mos tudo na
Inter net. Hoje pre fe i to não tem de pro cu rar ma nu al:
para o Mi nis té rio da Inte gra ção é tudo pela Inter net.
Sabe-se tudo. Não é pre ci so in ter me diá ria. Eu le vei
vá ri as pan ca das da Impren sa. Faz par te! Às ve zes,
tra ta-se de má in for ma ção; às ve zes, de fal ta de no tí-
cia.

Em re la ção, por exem plo, às an ti gas Su dam e a
Su de ne, hoje Ada e Ade ne, eu não me con for ma va.
Não se con for ma va tam pou co o Mi nis tro; nem se con -
for ma vam as Fe de ra ções das Indús tri as. Re ce bi re-
pre sen tan tes da Fe de ra ção da Indús tria e do Co mér-
cio do Pará, do Ama zo nas, de Per nam bu co, de to dos
os Esta dos, re cla man do. Lá nós di vi di mos os pro ces-
sos da se guin te for ma: os que não apre sen ta vam pro -
ble mas; os que pre ci sa vam ser re for mu la dos (e o
eram); os que de ve ri am ser ar qui va dos e o eram se
não hou ves sem ca u sa do des pe sa; os que ti nham
pro ble ma com a Jus ti ça. Mi nis té rio Pú bli co ou Re ce i ta
Fe de ral e mais o que seja; e os que ha vi am es ca pa-
dos.

Na Su dam, dois pro ces sos fo ram pa gos. Ele tro-
nor te, uma em pre sa do Go ver no, por que es tá va mos
em cri se; e Fer ro nor te, uma es tra da ne ces sá ria. Na
Su de ne, hou ve al guns. Encon tra mos lá um pe di do de
250 mi lhões, que re du zi mos para 150 mi lhões. Só
gas ta mos cin qüen ta e pou cos, por que re du zi mos e
ape nas re ce beu quem es ta va in te i ra men te re gu lar. E
como re ce bia? De po is de o pe di do ter pas sa do pela
Fis ca li za ção, pela Enge nha ria, pela Pro cu ra do ria,
após o que o Se cre tá rio vi sa va cada so li ci ta ção, que,
en tão, era en ca mi nha da para cá, onde a au to ri zá va-
mos. Trans pa rên cia to tal. Envi da mos es for ços no sen -
ti do de que a ADA e a Su de ne fos sem ao ar, mas, la -
men ta vel men te não lo gra mos êxi to.

Apro ve i ta mos a opor tu ni da de, em bo ra es te ja-
mos tra tan do de ou tro as sun to, para di zer que es ta-
mos vi ven do uma si tu a ção kaf ka ni a na. A Su de ne
deve, mas não pode pa gar por que não exis te. A ADA
tem o di nhe i ro, mas não pode usá-lo, pois não fo ram
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no me a dos os seus di re to res. Ao sa ir mos do Mi nis té-
rio, de i xa mos os no mes de in di ca ção, como de ter mi-
na o Re gu la men to. Entre tan to, até hoje não se fez a
no me a ção.

Srªs e Srs. Se na do res, fi ze mos a de fe sa pre ven-
ti va pela pri me i ra vez no Bra sil. Vi si ta mos tudo, até os
400 mil bu e i ros de São Pa u lo para ve ri fi car se es ta-
vam en tu pi dos. A Pre fe i ta Mar ta Su plicy nos agra de-
ceu e não hou ve esse pro ble ma par ti dá rio co nos co.
Fo mos a to dos os can tos.

Ve ri fi quem se o Mi nis tro re ce beu uma diá ria.
Ne nhu ma, por que não quis. Não pre ci sa va. Gra ças a
Deus, quan do che guei a esta Casa, já era em pre sá rio
re a li za do. Nos úl ti mos três anos, ven di cer ca de 140
apar ta men tos por mim cons tru í dos, mas sou acu sa do
de pre ci sar de R$ 100 mil para com prar um apar ta-
men to, em bo ra a ma té ria con te nha fra ses como “as
in ves ti ga ções en con tram um ras tro de in dí cio”. Os de -
ta lhes não pro vam nada e acu sam um ci da dão das
mi nhas re la ções – ex pli ca rei “re la ções” – de ser o “ho -
mem da mala”. Ve jam que co i sa es tra nha.

Não fiz vida pú bli ca so men te na Pa ra í ba, por -
que, por na tu re za, sou uma pes soa que gos ta de as -
so ci a ti vis mo. Che guei no Rio de Ja ne i ro e cri ei dois
mo vi men tos: “Ami gos do Rio”, para pin tar as igre jas e
os pré di os que es ta vam pi cha dos, como o Se na dor
Artur da Tá vo la aca bou de lem brar; há de zes se te, de -
zo i to anos, cri ei, Srs. Se na do res, a Asso ci a ção Co-
mer ci al e Indus tri al da Bar ra da Ti ju ca, que hoje é um
dos ma i o res ba ir ros do Rio de Ja ne i ro, onde se con -
gre ga cada se tor: os ad vo ga dos, os co mer ci an tes, os
co mer ci an tes de car ro e por aí afo ra.

Nes ta épo ca, há de zo i to anos, um ci da dão se
apro xi mou de mim e dis se que que ria fa zer uma ofer -
ta à Asso ci a ção. Ele que ria fa zer os se gu ros dos car -
ros dos as so ci a dos, ba i xan do um prê mio, dan do um
pre ço mais ba ra to. Eu lhe dis se para ir à re u nião, pois
é aber ta, como é para to dos. Ele foi e con se guiu mu i-
tos cli en tes. Tan to par ti ci pou que ter mi nou di re tor.
Esse re la ci o na men to se es ten deu. Mas ele não é meu 
só cio, não é meu as ses sor no Se na do, não foi meu
as ses sor no Mi nis té rio, não te nho ne nhu ma re la ção
for mal, mas não pos so di zer que não o co nhe ço.
Quem de nós, po lí ti cos, não tem pes so as que se ofe -
re cem, às ve zes, até para se rem par ti dá ri os? Qual
em pre sá rio que, ao ser um gran de de po si tan te de um
ban co ou um pe que no de po si tan te ou ami go do ge -
ren te, não tem um tra ta men to di fe ren ci a do? Não pos -
so acu sar esse ci da dão, por que não que ro in cor rer no 
erro em que es tão in cor ren do em re la ção a mim.

Não sou uma pes soa es no be, sem pre fui uma
pes soa sim ples e mo des ta, mas to dos sa bem que te -

nho um pa tri mô nio ra zoá vel, gra ças a Deus, con se-
gui do na área pri va da, sem ne nhu ma in ter ven ção da
área pú bli ca. Nun ca!

Pre si di as co mis sões mais im por tan te, em que
tra mi ta vam mi lhões, como é o caso da Co mis são de
Orça men to, sem uma man cha, sem uma má cu la,
sem pre pre o cu pa do com a trans pa rên cia, com au-
diên cia pú bli ca, com ma nu al sem in ter me diá rio, com
a Inter net ime di a ta men te ins ta la da – que foi aci o na da
pelo Pre si den te da Re pú bli ca no Pa lá cio do Pla nal to e 
elo gi a da.

Não che guei aqui por aca so. Che guei aqui por -
que fui es co lhi do para re pre sen tar o meu Esta do que
tem qua se qua tro mi lhões de ha bi tan tes, que me de -
ram uma es ma ga do ra vi tó ria. Não te nho só que ser
di re i to; te nho a obri ga ção de sê-lo.

Fiz uma car ta ao Sr. Elí sio, que está à dis po si-
ção de V. Exªs, em que exi jo ime di a ta ex pli ca ção do
que te ria ocor ri do. E ele res pon deu, mos tran do, pri -
me i ro, que a em pre sa tem pro ve niên cia e que há di -
nhe i ro dele lá e, se gun do, que fo ram re ti ra dos R$130
mil da con ta dele, no Rio de Ja ne i ro, dos qua is ele
trou xe cem mil para cá. Está tudo à dis po si ção de V.
Exªs. E vou en tre gá-la ao Pro cu ra dor.

E mais: está aqui tam bém o man da do de se gu-
ran ça em que ele pede a de vo lu ção do di nhe i ro e
mos tra, não só que ti nha pro ce dên cia, mas tam bém
que hou ve um abu so.

Não cabe a mim jul gar. Se ele usou o meu nome
in de vi da men te, ele vai res pon der. E digo isso na mi -
nha car ta, com mu i ta ên fa se. Na mi nha car ta, digo a
ele que, caso te nha usa do in de vi da men te o meu
nome, sob qual quer pre tex to e para qual quer ati vi da-
de que não seja do meu co nhe ci men to e que não seja 
lí ci ta, to ma rei to das as me di das ca bí ve is. E dei um
pra zo para que ele trou xes se a res pos ta, que está
aqui à dis po si ção de to dos. E vou en tre gá-la ao Pro -
cu ra dor. Qu al quer Se na dor que de se je to mar co nhe-
ci men to es ta rá tam bém na mi nha ban ca da, à dis po si-
ção.

Ha via pro ce dên cia. A si tu a ção é meio in com pre-
en sí vel por que se apro xi ma ram, fi ze ram isso, di zen do
que era fal so, e ele dis se: Mas como pode ser fal so, se 
es tou tra zen do para de po si tar no ban co?

São de zes se te anos de re la ci o na men to, como
Di re tor da Asso ci a ção e como pres ta dor de ser vi ços à 
mi nha em pre sa, fa zen do os se gu ros das mi nhas ca -
sas, dos meus imó ve is, dos meus co lé gi os, das mi -
nhas em pre sas, dos meus car ros.

Pode ter ha vi do uma que bra de con fi an ça. Se
Cris to, dos doze após to los, teve um que o tra iu! Pode;
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mas não cre io e não vou fa zer jul ga men to até que fi -
que pro va do, até que essa ques tão che gue ao fim.
Mas o que me ca bia fa zer ime di a ta men te era in da-
gá-lo, e eu o fiz.

Não es ta mos fa lan do de um cri me, mas de dois.
Se há um cri me sen do in ves ti ga do, ele tem que ser
apu ra do. E os cul pa dos têm que ser, com toda cer te-
za, pu ni dos.

Fala-se do Mu ni cí pio de Ca ta lão. Ime di a ta-
men te, pedi à Mi nis tra que me res pon des se o que
acon te ceu com esse pro ces so. Tra ta-se de um pro -
ces so de R$ 3 mi lhões para uma ci da de de Go iás
com 64 mil ha bi tan tes, onde há a Mit su bis hi, três
gran des mi ne ra do ras e uma ex ten são da Uni ver si-
da de Fe de ral e para a qual hou ve o pe di do de qua -
se toda a Ban ca da de Go iás, em vir tu de de uma en -
chen te, de um cór re go, que inun dou tudo. A re vis ta
pu bli cou a no tí cia de que apli quei ver ba da mi nha
quo ta pes so al. Alguém já ou viu di zer que Mi nis tro
pos sui quo ta pes so al?

V. Exªs sa bem como é re a li za do um em pe nho
no Mi nis té rio? O Pre fe i to ou o Go ver na dor dá en -
tra da no pro ces so, que a Ban ca da apóia no todo
ou em par te. O pro je to é ana li sa do para se sa ber
se está de acor do com a le gis la ção. Se gue, en tão,
para a Se cre ta ria res pon sá vel pela área – no caso, 
a de De fe sa Ci vil. De po is de to das as aná li ses, vai
para a Pro cu ra do ria Ju rí di ca, que emi te pa re cer di -
zen do se o pro ce di men to é le gal. Enfim, a re la ção
pron ta vai para o Mi nis tro. Se hou ver do ta ção,
paga-se a obra.

Como hou ve uma en chen te em Ca ta lão, essa
ver ba foi des ti na da à re a li za ção de uma obra gi gan-
tes ca para evi tar no vas inun da ções.

Hoje, o Se na dor Iris Re zen de, que me per mi tiu
citá-lo, fa lou so bre a se ri e da de do Pre fe i to. A obra
está sen do exe cu ta da. O Mi nis té rio man dou a fis ca li-
za ção apu rar. Está tudo cor re to. Entre tan to, fui acu sa-
do, e as in for ma ções con ti nu am cir cu lan do.

Além dis so, há um se gun do cri me. Antes de men -
ci o ná-lo, re gis tro, ain da, que a Mi nis tra in for mou que
não hou ve nada de anor mal com esse pro je to. Não hou -
ve pres são. Não hou ve ab so lu ta men te nada de ir re gu-
lar. A obra está sen do exe cu ta da e fis ca li za da.

Afir ma-se, na re por ta gem, que, num “ca ne ta ço”,
li be rei R$3 mi lhões para a obra. Meus se nho res, tra -
ta-se de “res tos a pa gar”. Nes se caso, não pode ha ver
pa ga men to par ce la do. É con ta pas sa da: ou paga-se
to tal men te ou não se paga. Diz a no tí cia que “R$3 mi -
lhões é uma quan tia in crí vel”.

Assi nei a li be ra ção de R$16 mi lhões para a
alça viá ria do Pará e de R$5,2 mi lhões para a ci da de
de Ita bu na, mo ti vo por que re ce bi, in clu si ve, a vi si ta
do De pu ta do Wal ter Pi nhe i ro, que foi ao Mi nis té rio
agra de cer-me jun ta men te com o Pre fe i to da ci da de,
do PT. Para San ta Ca ta ri na, cujo Go ver na dor é o Sr.
Espe ri dião Amim, as si nei R$10 mi lhões. Para Per -
nam bu co, R$4,296 mi lhões fo ram li be ra dos e, para
São Pa u lo, de uma vez, R$12 mi lhões e, de ou tra,
em duas par ce las, para Ca ra pi cu í ba, R$8 mi lhões e
R$4 mi lhões.

Não es co lhi, en tre os be ne fi ciá ri os, Par la men ta-
res do meu Par ti do ou de ou tro. Quem che gou ao Mi -
nis té rio foi aten di do; evi den te men te, em con for mi da-
de com as quo tas que o Go ver no de ter mi na, por que o 
Mi nis tro é um sim ples re pre sen tan te do Pre si den te e
nem sem pre dis põe de re cur sos li vres. No caso do
meu Mi nis té rio, não tive re cur sos em ja ne i ro, fe ve re i-
ro, mar ço, abril e maio. Zero de re cur so. Não ha via
quo ta pes so al do Mi nis tro. Não obs tan te, sou acu sa-
do de cor rer atrás de pro pi na.

O ci da dão, de fato, tem re la ci o na men to. Nes -
ses 18 anos, com prou, par ce la do, um apar ta men to
da mi nha em pre sa. To mou em pres ta do, fez pla no
no ban co e pa gou. Eu nem era Se na dor. Isso faz
mais de dez anos. Nes ses 18 anos, alu guei para
ele uma loja num dos shop pings que fiz na Bar ra
da Ti ju ca. Nes ses 18 anos, hou ve con vi vên cia, fos -
se pela as so ci a ção, fos se por avi sar-me cada vez
que o se gu ro do car ro ia ven cer. Não te nho que es -
con der nada. Mi nha vida é trans pa ren te. Às ve zes
até me con de no, por que não sei ser tão con ti do.
Sou uma pes soa as sim! Estou vi ven do uma si tu a-
ção in crí vel: te nho a res pon sa bi li da de de pro var
que não sou cul pa do.

Já vi acon te cer co i sas nes ta Casa, nes te
Con gres so. O Alce nir Gu er ra teve que mu dar de ci -
da de, pois seus fi lhos não po di am ir à es co la, por -
que ele foi acu sa do de ser um la drão que que ria
ven der bi ci cle tas. O que acon te ceu? Era ino cen te.
E Ibra him Abi-Ackel, o ex-Mi nis tro? E o De pu ta do
Ibsen Pi nhe i ro? E a Esco la Base? Às ve zes, é má
in for ma ção; às ve zes, é mal da de mes mo; às ve-
zes, são ou tros mo ti vos que não con se gui mos de -
tec tar. Mas te nho a cons ciên cia tran qüi la. Sem pre
fui bus can do a trans pa rên cia, seja por meio das fi -
na li za ções da in ter me di a ção, da Inter net ou do
que seja.

E o se gun do cri me? O se gun do cri me, que a
re vis ta men ci o na, é a es cu ta te le fô ni ca com au to ri-
za ção ju di ci al. Isso é se gre do de Jus ti ça! São dois
anos de ca de ia para quem que brar o si gi lo. E só
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pode ter ocor ri do na Jus ti ça ou na Pro cu ra do ria ou
na Po lí cia.

O que fiz? Ao Pro cu ra dor-Ge ral da Re pú bli-
ca, Ge ral do Brin de i ro, so li ci tei – e está à dis po si-
ção dos Srs. Se na do res a do cu men ta ção – que
me se jam for ne ci dos, o mais ra pi da men te pos sí-
vel, não ape nas o re sul ta do da in ves ti ga ção, mas
in for ma ções so bre se es tou en vol vi do, se exis te
au to ri za ção ju di ci al para in ter cep ta ção te le fô ni ca
de quem quer que seja, e peço to mar co nhe ci-
men to dos fa tos. Para a Jus ti ça Fe de ral, en vi ei ao
Dr. Au gus to Ca tão Alves, Juiz Pre si den te do egré -
gio Tri bu nal Re gi o nal Fe de ral da 1ª Re gião, a in -
for ma ção da que bra da lei, pe din do pro vi dên ci as
e tam bém que me fos se dado co nhe ci men to dos
fa tos. Se fui ci ta do, que ro sa ber. Ao De par ta men-
to Ge ral de Po lí cia Fe de ral, pedi, como hou ve vi o-
la ção de se gre do de Jus ti ça – e hoje vi em um jor-
nal a en tre vis ta de um de le ga do –, que abra in-
qué ri to e dê con ti nu i da de a tudo que tem de di re i-
to, nos dois cri mes, e que pro cu re ver não ape nas
as pe na li da des em re la ção a um, mas em re la ção
ao ou tro, que cum pra seu de ver, se jam eles pe na-
is ou dis ci pli na res.

O que mais pos so fa zer, Srs. Se na do res? Eu
que ria já ter ou vi do a fita, eu que ria já che gar aqui e
di zer tudo, por que sou sem pre as sim, agi ta do, es tou
sem pre pro cu ran do fa zer al gu ma co i sa.

Eu vi, na Glo bo News, o Pro cu ra dor di zer que
não há ne nhu ma de nún cia con tra mim. Isso in clu si ve
saiu em um jor nal hoje. Não há de nún cia con tra mim,
mas es tou na pri me i ra pá gi na de uma re vis ta, ci ta do
com ras tros de in dí ci os, pre ju di ca do numa cam pa nha
no meu Esta do e vi li pen di a do na ci o nal men te.

Será que as pes so as que as sis ti ram ao Jor nal
Na ci o nal e le ram os jor na is es ta rão to das re u ni das
para ou vir tam bém a de fe sa? Nun ca! É como pa pel
que se ras ga e se joga ao ven to: nun ca mais se con -
se gue jun tar os pe da ços. Estou in dig na do! Estou re-
vol ta do!

Qu an tas ve zes vi isso acon te cer com ou tras
pes so as? Qu an tas ve zes pro tes tei? Ci tei, des ta tri bu-
na, vá ri as ve zes, o caso in crí vel de Alu í sio Men des
Gu i ma rães, que, no me a do Pre si den te da Ele tro nor te,
fez um acor do com uma em pre sa e foi es cor ra ça do,
pos to como la drão. O Se na dor Sar ney saiu em sua
de fe sa, eu tam bém, mas não adi an tou. Foi um lin cha-
men to. Ele so freu um in far to e mor reu. Ten ta ram fa zer
o ou tro acor do, que cus tou qua tro ve zes o que ele ha -
via con se gui do, com co mis são e tudo mais. A fa mí lia

até hoje luta para re ce ber, pelo me nos, o res sar ci-
men to do que lhe foi ca u sa do de dano à me mó ria.

Srªs. e Srs. Se na do res, cha te a do, ir ri ta do, de-
cep ci o na do com tudo isso, que ren do sa ber se fui tra í-
do na mi nha con fi an ça ou não – nun ca au to ri zei nin -
guém a fa lar em meu nome; sou sem pre di re to, bus co
ser sem pre trans pa ren te –, numa des sas re u niões de
fa mí lia, meus fi lhos me per gun ta ram: “O que é que o
se nhor está fa zen do das nos sas vi das?” Éra mos um
dos cin co ma i o res gru pos de en si no do País, hoje es -
ta mos en tre os dez; per de mos es pa ço, por que es tou
aqui, lu tan do, bri gan do por ide a is, ex pos to aos es ti lin-
gues de quem quer que seja, sem se quer ter o di re i to
de res pos ta à al tu ra. Ai de quem se vol ta con tra um
jor na lis ta que não te nha um bom ca rá ter! Vai ter mais
uma, mais duas, mais três. É duro!

De po is de to das es sas dis cus sões, pe guei um
li vro para ler e ver se saio da que le ci clo de ra i va, da -
que le cír cu lo vi ci o so, em que fi ca mos re mo en do: o
que vou fa zer; o que não vou fa zer. Estou len do o li vro
O Jogo dos Po lí ti cos. E aí en con tro uma fra se que
me de i xa mais per ple xo: ...“Eu con ti nuo a ser uma co i-
sa só: um pa lha ço, o que me co lo ca num pla no mais
alto do que o de qual quer po lí ti co.” É uma fra se mu i to
dura, que ma goa a qual quer um de nós. E quem é o
au tor da fra se? Char les Cha plin.

Pen sa mos que te mos po der. Esta mos aqui lu -
tan do por ide a is, mas, na ver da de, so mos vi dra ças o
tem po todo, de fen den do-nos de pe dras ati ra das por
to dos os can tos.

No pri me i ro dia, quan do fa lei a este Ple ná rio, fiz
uma ci ta ção de um po e ma que me to cou mu i to, o
qual, Sr. Pre si den te, Sr.ªs e Srs. Se na do res, di zia o
se guin te:

Na pri me i ra no i te eles se apro xi mam
e rou bam uma flor
do nos so jar dim,
e não di ze mos nada.
Na se gun da no i te, já não se
es con dem:
pi sam as flo res,
ma tam nos so cão,
e não di ze mos nada.
Até que um dia,
o mais frá gil de les
en tra so zi nho em nos sa casa,
rou ba-nos a luz,
e, co nhe cen do nos so medo,
ar ran ca-nos a voz da gar gan ta.
E já não po de mos di zer nada.
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Encer ro com esse po e ma, fa zen do a ila ção ao
pri me i ro pon to: às ve zes, é má in for ma ção. Não que -
ro cul par o re pór ter, que é uma má qui na de fa zer
no tí cia e tem de sair bus can do in for ma ções, se não
não ven de na pró xi ma se ma na. Estou re cla man do
de todo o sis te ma mon ta do para es cân da los. E isso
não é só no Bra sil, como aca bei de mos trar-lhes
com a fra se de Char les Cha plin.

Te mos de mu dar o en fo que. Estou ex tre ma men-
te de cep ci o na do e que ro a fi na li za ção dis so tudo. Qu -
e ro a com pro va ção.

Pas sa rei, de po is, tudo para o Sr. Cor re ge dor.
Ima gi ne mos que de po is de tudo isso nada ocor ra,
como acon te ceu em de ze nas de ou tros ca sos: nada;
uma car re i ra, man cha da; e uma fa mí lia, ma go a da.

É uma pena, Srªs. e Srs. Se na do res, que eu
não es te ja aqui fa lan do so bre a Pa ra í ba, so bre ex -
por ta ção, so bre o cres ci men to do País. Agra de ço
ao Sr. Pre si den te a de fe rên cia de con ce der-me
tem po ex tra. É uma pena que te nha mos que gas-
tá-lo para nos de fen der mos. Fiz o que eu po de ria fa -
zer. Ago ra, te nho que es pe rar. Fi ca rei co bran do da
Pro cu ra do ria, do Mi nis té rio Pú bli co, da Po lí cia Fe -
de ral. Esta rei à dis po si ção, sem pre à dis po si ção.
Ago ra, que ro sa ber o que há a meu res pe i to, por que
pre ci so me de fen der. E que ro me de fen der, que ro
que as co i sas fi quem cla ras.

Obri ga do pela pa ciên cia de V. Exªs, e obri ga do,
Sr. Pre si den te, pela de fe rên cia do tem po ex tra.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Edu ar do Su plicy, Lí der do Blo co
da Opo si ção, para uma co mu ni ca ção de in te res se
par ti dá rio, nos ter mos do art. 14, II, “b”, do Re gi men to
Inter no.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP.
Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den-
te, Se na dor Ra mez Te bet, seja bem-vin do, de po is
da vi a gem que fez a Roma e da vi si ta ao Papa João
Pa u lo II.

Qu e ro aqui ma ni fes tar um re go zi jo a res pe i to de
dois fa tos in ter na ci o na is. Co me ço re fe rin do à pos se
de Xa na na Gus mão como o pri me i ro Pre si den te do
Ti mor Les te, ao nas ci men to do Ti mor Les te. O Ti mor
Les te é a pri me i ra na ção do Sé cu lo XXI, cri a da; o
povo do Ti mor Les te é um povo ir mão do Bra sil, que
fala por tu guês, ama a nos sa arte, a nos sa cul tu ra e a
nos sa mú si ca. É mu i to im por tan te que te nha Xa na na
Gus mão fe i to o seu pri me i ro pro nun ci a men to como
Pre si den te em qua tro lín guas, in clu si ve em por tu-
guês, e ex pli ci ta do o quão im por tan te é que ali pre va-
le ça a de mo cra cia, a li ber da de dos par ti dos po lí ti cos

e o nas ci men to de uma na ção, que, sen do uma das
mais po bres, se não a mais po bre do mun do, pre ci sa
con tar com o nos so apo io e a nos sa so li da ri e da de.

Tam bém que ro sa u dar a vi si ta do ex-Pre si den te
Jimmy Car ter a Cuba, so bre tu do a ma ne i ra como foi
re a li za da e como o Pre si den te Fi del Cas tro o re ce-
beu, num cli ma de boa von ta de en tre o ex-Che fe de
Esta do dos Esta dos Uni dos, Jimmy Car ter, que hon -
rou so bre ma ne i ra seu man da to em di ver sos as pec-
tos, so bre tu do na de fe sa dos di re i tos hu ma nos.
Jimmy Car ter, como sa be mos, foi um dos Pre si den tes
dos Esta dos Uni dos que con tri bu í ram para a aber tu ra
de mo crá ti ca na Amé ri ca La ti na. Mu i tas ve zes, tem
sur pre en di do os po vos do mun do com suas ações,
mas, des ta vez, ele foi a Cuba para, de um lado, di zer
al gu mas ver da des e, de ou tro, di zer o quão im por tan-
te será quan do os Esta dos Uni dos vi e rem a aca bar
com o blo que io eco nô mi co.

Foi mu i to im por tan te que, em Cuba, Jimmy Car-
ter pu des se di zer, pe ran te a te le vi são cu ba na, os cu -
ba nos, uni ver si tá ri os e pro fes so res da Uni ver si da de
de Cuba, que aque le país ha via ado ta do um go ver no
so ci a lis ta, em que um úni co par ti do do mi na e ao povo
não é per mi ti do or ga ni zar mo vi men to po lí ti co al gum.
A fran que za com que Jimmy Car ter pôde trans mi tir
isso aos cu ba nos, em um ges to de boa von ta de de
apro xi ma ção com o povo nor te-ame ri ca no, me re ce
ser sa u da da por to dos.

Em Cuba, o pró prio Pre si den te Fi del Cas tro
pôde sa u dar Jimmy Car ter e ou vir suas su ges tões e
re co men da ções, as sim como re ce ber a so li da ri e da de
de quem ava lia ser mu i to im por tan te a ex tin ção do
blo que io eco nô mi co dos Esta dos Uni dos, que vem
pre ju di can do o de sen vol vi men to eco nô mi co da que la
na ção e da que le povo.

Nos sos cum pri men tos ao ex-Pre si den te Jimmy
Car ter por sua ação.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – So bre a

mesa, re que ri men to que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá-
rio em exer cí cio, Se na dor Ante ro Paes de Bar ros.

É lido o se guin te:

Du ran te o dis cur so do Sr. Ney Su as su-
ma, 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. Edi son Lo bão, 1º Vice-Pre si den te.

Du ran te o dis cur so do Sr. Ney Su as su-
ma, o Sr. Edi son Lo bão, 1º Vice-Pre si den te,
de i xa a ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu-
pa da pelo Sr. Ra mez Re bet, Pre si den te.
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REQUERIMENTO Nº 279, DE 2002

Nos ter mos do ar ti go 336, in ci so II, com bi na do
com o ar ti go 338, in ci so IV, do Re gi men to Inter no do
Se na do Fe de ral, re quer ur gên cia para o Pro je to de
De cre to Le gis la ti vo nº 189, de 2002, que “apro va o
Ato que au to ri za a Asso ci a ção Rá dio Co mu ni tá ria de
Vi tó ria do Jari a exe cu tar ser vi ço de Ra di o di fu são Co -
mu ni tá ria na ci da de de Vi tó ria do Jari, Esta do do
Ama pá.”

Sala das Co mis sões, 21 de maio de 2002. – Ri-
car do San tos – Gil vam Bor ges – Ju vên cio da Fon -
se ca – Be ní cio Sam pa io – Ca sil do Mal da ner –
Antô nio Car los Jú ni or – Ma u ro Mi ran da – Mar lu ce
Pin to – Ro ber to Sa tur ni no – Ro meu Tuma – Ge ral-
do Cân di do – Re gi nal do Du ar te – Ge ral do Althoff
– Lú dio Co e lho.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Sras e
Srs. Se na do res, que ro con sul tar o Ple ná rio se pos so
ler mais um ex pe di en te. Se hou ver as sen ti men to, pro -
ce de re mos à le i tu ra, a fim de agi li zar nos sos tra ba-
lhos. (Pa u sa.)

Há con cor dân cia dos Srs. Se na do res.
So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo

Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Ante ro Paes
de Bar ros.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 280, DE 2002

Nos ter mos do ar ti go 336, in ci so II, com bi na do
com o ar ti go 338, in ci so IV, do Re gi men to Inter no do
Se na do Fe de ral, re quer ur gên cia, para o pro je to de
de cre to Le gis la ti vo nº 154,de 2002, que “ na pro va o
ato que ou tor ga con ces são à R.B – Rá dio  e Te le vi são
LTDA, para Explo rar Ser vi ço de Ra di o di fu são so no ra
em onda Mé dia na ci da de de Li nha res, es ta do do
Espi ri tu San to

Sala da Co mis sões, em 21 de maio de 2002  –
Ri car do San tos – Ge ral do Cân di do – Be ní cio Sam -
pa io – Re gi nal do Du ar te – Ca sil do Mal da ner –
Antô nio Car los Jú ni or – Ma i i ro Mi ran da – Mar lu ce
Pin to – Ro meu Tuma – Jltven cio Da Fon se ca – Lu -
dio Co e lho – Ge ral do Althoff – Ro ber to Sa tijr ni no
– Mo re i ra Men des.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Em vo ta-
ção os dois re que ri men tos, uma vez que hou ve con -
sen ti men to do Ple ná rio quan to à le i tu ra.

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

Apro va dos.

As ma té ri as a que se re fe rem fi gu ra rão na
Ordem do Dia da se gun da ses são de li be ra ti va or di ná-
ria, na pró xi ma quin ta-fe i ra.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – So bre a
mesa, ofí cio que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio em
exer cí cio, Se na dor Ante ro Paes de Bar ros.

É lido o se guin te:

SGM/P nº 635/02

Bra sí lia, 14 de maio de 2002

Se nhor Pre si den te,
Em aten ção ao Ofí cio nº 159/2002-CN, de 6 de

maio de 2002, en ca mi nhan do pro pos tas da Co mis-
são Mis ta, Espe ci al da “Se gu ran ça Pú bli ca, dou co-
nhe ci men to a Vos sa Exce lên cia do des pa cho que
pro fe ri so bre o as sun to, que tem os se guin tes ter mos:

“Nu me re-se o Pro je to de Lei iden ti fi ca do no item 
3 des te ofí cio. Qu an to aos itens 1, 2 e 4, per ti nen tes a
duas Pro pos tas de Emen da à Cons ti tu i ção e Subs ti-
tu ti vo pro pon do al te ra ções na Lei de Exe cu ção Pe nal,
ado to como sub sí di os ao exa me da ma té ria nes ta
Casa, re me ten do-os à Co mis são de Cons ti tu i ção e
Jus ti ça e de Re da ção.

Ofi cie-se ao Pre si den te do Se na do Fe de ral e,
após, pu bli que-se”.

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 (Ra mez Te bet) – O Ofí cio
a que se re fe re o ex pe di en te do Pre si den te da Câ ma-
ra dos De pu ta dos foi pu bli ca do no Diá rio do Se na do
Fe de ral do dia 7 do cor ren te, às pá gi nas nos
7.410/11.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con sul to
o Se na dor Iris Re zen de, úni co ora dor ins cri to pre sen-
te, se S. Exª de se ja fa zer uso da pa la vra.

O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO) – Dis pen-
so, Sr. Pre si den te.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Sr. Pre si den te, o Se na dor Álva ro Dias tam bém está
pre sen te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Peço
des cul pas a V. Exª, Se na dor Álva ro Dias. V. Exª de se-
ja fa zer uso da pa la vra?

O SR. ÁLVARO DIAS (PDT – PR) – Sim, Sr. Pre -
si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Tem V.
Exª a pa la vra.

O SR. ÁLVARO DIAS (PDT – PR. Pro nun cia o
se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si-
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den te, Srªs e Srs. Se na do res, o Bra sil como um todo,
e o Pa ra ná, no par ti cu lar, sem pre foi vis to como uma
ter ra de opor tu ni da des. A par tir do sé cu lo XIX, as cor -
ren tes mi gra tó ri as se in te gra ram como um só cor po,
bus can do fa zer da es pe ran ça e do tra ba lho um hino
de cons tru ção para uma vida me lhor. O êxi to foi in dis-
cu tí vel. E quem com isso ga nhou foi a ter ra bra si le i ra.
Aqui cons ti tu í ram uma nova ci vi li za ção, ple na men te
in te gra da com os va lo res ma i o res da na ci o na li da de.
Ita li a nos, es pa nhóis, por tu gue ses, ára bes, ja po ne-
ses, en fim, de qua se todo o mun do, fi ze ram o ca mi-
nho da bus ca da ter ra pro me ti da.

Infe liz men te, hoje, mu i tos es tão fa zen do o ca mi nho
de vol ta atra vés de seus fi lhos e ne tos. É uma re a li da de
tris te e bru tal. São fa mí li as di vi di das nes sa an ti diás po ra,
pro vo ca da pela fal ta de uma po lí ti ca de de sen vol vi men to
que ab sor va os vá ri os mi lha res de jo vens, que não en-
con tram res pos tas num mer ca do de tra ba lho ine xis ten te.
O de sen vol vi men to é o nome da paz e da in te gra ção de
um país, prin ci pal men te no nos so caso, uma re a li da de
em cons tru ção, em que tan ta co i sa está por fa zer e pre ci-
sa ser fe i ta.É um país em cons tru ção.

A co lô nia ni pô ni ca, a par tir de 1912, quan do
apor tou em San tos o na vio Ka sa to-Maru, tra zen do os
pri me i ros imi gran tes, in te grou-se à nos sa re a li da de
com be ne fí ci os que se es ten dem até os dias atu a is.
Os ve lhos pi o ne i ros le ga ram aos seus des cen den tes
o va lor da éti ca do tra ba lho, fa zen do da fé no ama nhã
a cer te za da edi fi ca ção de um tem po de pros pe ri da-
de, ali a do à dis ci pli na dos va lo res mo ra is, fe cun da dos
em prin cí pi os ine go ciá ve is. A edu ca ção e a for ma ção
pro fis si o nal e hu ma na é uma das gran des ca rac te rís-
ti cas que plas ma ram os vá ri os mi lhões de nis se is e
san se is, que se tor na ram bra si le i ros dos mais úte is
para o de sen vol vi men to bra si le i ro.

No Pa ra ná, par ti cu lar men te, a si tu a ção do jo-
vem nis sei e san sei as su miu pro por ções de ver da de i-
ra ca la mi da de. São mi lha res os que fa zem o ca mi nho
de vol ta na bus ca do em pre go e da opor tu ni da de que
lhes fal ta no nos so Esta do. O nor te e o oes te do Pa ra-
ná mu i to de vem da sua pros pe ri da de e pro gres so ao
afir ma ti vo tra ba lho da co lô nia ni pô ni ca. A agri cul tu ra
foi a ma triz de de sen vol vi men to do Esta do nas úl ti-
mas dé ca das, so bre tu do na que las re giões. E a pre-
sen ça pi o ne i ra des ses au tên ti cos “sa mu ra is mo der-
nos” foi fa tor de ter mi nan te para o ple no êxi to do de sa-
fio en fren ta do e ven ci do com her cú lea te na ci da de.

Hoje, a fal ta de uma po lí ti ca de de sen vol vi men to
agro in dus tri al que agre gue e in cor po re ri que za tem sido
um gra ve equí vo co para a eco no mia pa ra na en se. A sua
base eco nô mi ca, que se mo der ni za num novo per fil in-
dus tri al, não pode sig ni fi car a re du ção da im por tân cia da

ati vi da de agrí co la, que, por mu i to tem po, ain da con ti-
nu a rá sen do o fun da men to ma i or da ri que za do Pa ra-
ná.

Essa fal ta de uma es tra té gia que con tem ple o
Pa ra ná como um todo, ex plo ran do as suas vo ca ções
re gi o na is, vem sen do o prin ci pal res pon sá vel pelo
êxo do dos mi lha res de jo vens nis se is e san se is que,
na fal ta de pers pec ti vas, vol tam à ter ra in su lar dos
seus an ces tra is. Per dem o Pa ra ná e o Bra sil com a
fuga de pro mis so res e qua li fi ca dos jo vens, que mu i to
te ri am a con tri bu ir, a exem plo do seus pais e avós,
para o nos so de sen vol vi men to.

A tris te par ti da des ses jo vens é uma per da ir re-
pa rá vel, não ape nas para as suas fa mí li as, mas para
o pró prio Bra sil. São ta len tos, in te li gên ci as e com pe-
tên ci as que, num país ca ren te como o nos so, par tem
na bus ca do êxi to que aqui se lhes é ne ga do. Alguns
têm re la ti vo su ces so pro fis si o nal, mes mo car re gan do
a amar gu ra da se pa ra ção. Infe liz men te, para a gran de
ma i o ria, o su ces so não bate à por ta com a mes ma in -
ten si da de. O so fri men to e a de si lu são pas sam a fre -
qüen tar o co ti di a no de uma an gús tia sem fim. Alguns
vi vem uma vida de mar gi na li da de aten ta do ra à pró-
pria dig ni da de hu ma na. Mu i tos têm di fi cul da des de fa -
zer o re tor no de se ja do. Enfim, Sr. Pre si den te, uma re -
a li da de que nos agri de a to dos!

A ca u sa prin ci pal des ses de sa jus tes não é ex -
ter na. Ela está pre sen te no nos so dia-a-dia. O Bra sil
não pode ser uni ca men te uma re a li da de fi nan ce i ra,
como vem sen do nos úl ti mos anos. É fun da men tal fa -
zer do in ves ti men to, do cres ci men to e do de sen vol vi-
men to o úni co me ca nis mo es tan ca dor des sa bru tal
re a li da de.

Não são ape nas os nis se is e san se is que têm
par ti do nos úl ti mos anos. Jo vens, fi lhos e ne tos, de
ou tras et ni as têm pro cu ra do a por ta de sa í da como úl-
ti mo re cur so para vis lum bra rem a pers pec ti va de
cons tru ção de uma vida dig na.

São vá ri as, às cen te nas, que bus cam nas em ba i-
xa das e con su la dos pas sa por tes de ori un dis, so bre tu do
em di re ção à ve lha Eu ro pa. Qu a li fi ca dos por um ní vel de
edu ca ção su pe ri or, as suas in te li gên ci as são pos tas a
ser vi ço das na ções de sen vol vi das, num pre ju í zo in cal cu-
lá vel para uma na ção emer gen te como o Bra sil.

Tudo isso pre ci sa ter fim e o seu en fren ta men to
não é im pos sí vel. Ao con trá rio, nes te con ti nen te bra si le-
i ro, as opor tu ni da des exis tem. O que fal ta é a ação de
po lí ti cas pú bli cas de sen vol vi men tis tas que se aco ple ao 
ver da de i ro des ti no na ci o nal: um país do ta do de po ten ci-
a li da des e re cur sos como pou cos no mun do.
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Nos úl ti mos se ten ta anos, um ar ti cu la do pro je to na -
ci o nal de de sen vol vi men to ge rou o Bra sil mo der no. Em
1930, quan do a ren da per ca pi ta bra si le i ra era de 130
dó la res, a da Argen ti na era de mil e du zen tos e se ten ta
dó la res. Con tem plem hoje a re a li da de dos dois pa í ses.

La men ta vel men te, na úl ti ma dé ca da de glo ba li-
za ção as si mé tri ca, o Bra sil de i xou de cres cer na sua
mé dia his tó ri ca. A prin ci pal ca u sa para os de sa jus tes
es tru tu ra is que es ta mos vi ven do tem aí a sua úni ca e
de fi ni ti va ca u sa.

Sr. Pre si den te, este pro nun ci a men to é uma ho me-
na gem aos ori un dis, es pe ci al men te, da ve lha Eu ro pa
que con tri bu í ram de for ma de ci si va para o de sen vol vi-
men to eco nô mi co e so ci al do Pa ra ná; mas, aci ma de
tudo, é uma ho me na gem aos nis se is e san se is que, es -
pe ci al men te no nor te do Pa ra ná, vi vem o dra ma da que-
les que, de se jan do pros pe rar e de sen vol ver-se, en fren-
tam hoje ter rí ve is di fi cul da des, com a au sên cia de opor-
tu ni da des de tra ba lho e de vida dig na.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Pelo tem -
po res tan te para o tér mi no da ses são, con ce do a pa -
la vra ao ilus tre Se na dor Chi co Sar to ri, do Esta do de
Ron dô nia.

O SR. CHICO SARTORI (Blo co/PSDB – RO. Pro -
nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) –
Pri me i ra men te, Sr. Pre si den te, dou boas-vin das a V. Exª
que, em com pa nhia do Pre si den te da Re pú bli ca, Fer-
nan do Hen ri que Car do so, e de ma is Se na do res que fa zi-
am par te da co mi ti va – três Se na do res de San ta Ca ta ri-
na e o Se na dor Amir Lan do –, re tor na da vi si ta à Roma. É 
mo ti vo de re go zi jo para o nos so País a be a ti fi ca ção de
Ma dre Pa u li na, no úl ti mo do min go, pelo Papa.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, te nho vi -
si ta do di fe ren tes ci da des do meu Esta do, Ron dô nia.
Por onde pas so, pro cu ro me re u nir com as di fe ren tes
clas ses que com põem as for ças pro du ti vas da nos sa
so ci e da de, para tra tar de as sun tos como agri cul tu ra,
pe cuá ria, ener gia elé tri ca, sa ú de e a Me di da Pro vi só-
rio nº 2.166. Essa úl ti ma vem ca u san do enor mes da -
nos à eco no mia do nos so Esta do.

Na ver da de, o que mais tem me im pres si o na do
nes sas mi nhas an dan ças são as inú me ras re cla ma-
ções de pro fes so res e de ci da dãos co muns, do cam -
po e da ci da de, so bre a vi o lên cia no âm bi to da nos sa
ju ven tu de. Ao mes mo tem po, vejo as nos sas au to ri da-
des cru za rem os bra ços na bus ca de uma so lu ção
ade qua da a esse as sun to de ta ma nha gra vi da de que, 
na ver da de, toca a to dos, prin ci pal men te aque les que
têm a res pon sa bi li da de de edu car os nos sos jo vens,
for ta le cen do com o sen ti men to de bra si li da de aque -
les que se rão os fu tu ros di ri gen tes des ta Na ção.

Qu e ro fa lar da real ne ces si da de dos nos sos di ri-
gen tes, res pon sá ve is pela ori en ta ção da edu ca ção
bra si le i ra, nas es co las, no en si no fun da men tal e mé -
dio, pro mo ve rem um gran de es for ço para um es pa ço
nos seus cur rí cu los de uma dis ci pli na que pos sa le var
en si na men tos bá si cos so bre os prin cí pi os da ci da da-
nia como par ti ci pa ção so ci al e po lí ti ca, como con di-
ção pre pon de ran te de um con jun to de fa to res que
pos sam tra du zir aos nos sos jo vens seus de ve res e di -
re i tos as se gu ra dos na nos sa Mag na Car ta.

Por tan to, re fi ro-me à su ges tão que aca bo de re ce-
ber dos inú me ros ci da dãos ron do ni en ses que, pre o cu pa-
dos com o fu tu ro de nos so País, so li ci tam a nos sa com -
pre en são, no sen ti do de pro mo ver uma ação le gis la ti va
pró pria para po der con tri bu ir com a gra ve fal ta de co nhe-
ci men to dos nos sos jo vens so bre essa im por tan te fa ce ta
do co nhe ci men to que, a meu ver, de ve ria há mu i to tem po
cons tar dos cur rí cu los das nos sas es co las.

Assim, na con di ção de Se na dor da Re pú bli ca,
com pro me ti do com o povo que te nho o or gu lho de re -
pre sen tar nes ta Au gus ta Casa, que ro apro ve i tar esta
opor tu ni da de, aqui, nes ta tri bu na, para apre sen tar
um Pro je to de Lei Ordi ná ria, no sen ti do de que os cur -
rí cu los do en si no fun da men tal e mé dio con sa grem
es pa ço pró prio para a dis ci pli na No ções de Ci da da-
nia, onde os alu nos pas sa rão a apren der a con sul tar
do cu men tos bá si cos re la ti vos ao tema, em es pe ci al,
a Cons ti tu i ção Fe de ral, a De cla ra ção Uni ver sal dos
Di re i tos Hu ma nos, o Có di go de De fe sa do Con su mi-
dor e o Esta tu to da Cri an ça e do Ado les cen te.

Cer ta men te, Sr. Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res,
a con sul ta dos tex tos le ga is de tão im por tan tes as sun tos
per mi ti rão aos nos sos jo vens a me lhor com pre en são dos 
fa tos atu a is e o co nhe ci men to dos seus di re i tos e de ve-
res de ci da dãos, que, até o mo men to, são des co nhe ci-
dos por sig ni fi ca ti va ma i o ria da nos sa po pu la ção.

No en tan to, que ro nes ta opor tu ni da de apre sen-
tar este pro je to de lei, para a apre ci a ção des ta Casa,
no sen ti do de que as no ções de ci da da nia pas sem a
in te grar os cur rí cu los do en si no fun da men tal e mé dio
como dis ci pli na obri ga tó ria, em aten di men to ao dis-
pos to no in ci so I do art. 27 da Lei nº 9.394, de 1996.

Des sa for ma e com esta ini ci a ti va pos so es tar
cons ci en te de ter po di do con tri bu ir, como Par la men-
tar, para a for ma ção dos nos sos jo vens e se gu ra men-
te do fu tu ro do nos so País.

Antes de en cer rar, que ro, mais uma vez, agra -
de cer a V.Exª pela ma ne i ra com que tem sem pre pre -
si di do esta Casa, com se ri e da de, com dig ni da de e
hon ra dez. V.Exª é um dos Par la men ta res que mu i to
ad mi ro e pelo qual te nho con si de ra ção.

Maio  de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  22 08797

    499MAIO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na dor

Chi co Sar to ri, agra de ço as suas gen tis pa la vras.
V.Exª aca ba de apre sen tar um pro je to de lei,

que está de acor do com o sen ti men to da nos sa Casa.
O Se na do quer fi car mais per to da ci da da nia e há de
ser sem pre uma Casa trans pa ren te, vol ta da para a
for ma ção cí vi ca, para cul tu ar os va lo res mo ra is e es -
pi ri tu a is da Na ção, para es ti mu lar o exer cí cio da ci da-
da nia, lu tar para di mi nu ir as de si gual da des e pro mo-
ver o bem-es tar so ci al.

Com esse pro je to, V. Exª pres ta uma gran de co -
la bo ra ção, ao tem po em que de mons tra seu de se jo
de ser vir ao País e ao Esta do de Ron dô nia.

Se na dor Chi co Sar to ri, agra de ço a ma ni fes ta-
ção de V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Não há
mais ora do res ins cri tos.

Os Srs. Se na do res Mo za ril do Ca val can ti, Lú cio
Alcân ta ra, a Sra. Se na do ra Emi lia Fer nan des, e os
Srs. Se na do res Edi son Lo bão, Ro me ro Jucá e Car los
Pa tro cí nio 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. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL– RR) –

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, no fi nal do mês
de mar ço, fo ram di vul ga dos, pelo IBGE, os re sul ta dos
da Pes qui sa Na ci o nal de Sa ne a men to Bá si co (PNSB),
em pre en di da em 2000. O úl ti mo le van ta men to foi fe i to
em 1989, 11 anos atrás, por tan to. Como se com por tou
nos so País nes se pe río do de mais de uma dé ca da,
quan to ao sa ne a men to bá si co? Os da dos ob ti dos na in -
ves ti ga ção me re cem nos sa aten ção, Sr. Pre si den te! É
so bre eles que le van to ago ra al gu mas con si de ra ções
para re fle xão des ta Casa. 

A ra di o gra fia do sa ne a men to bá si co no Bra sil
mos tra avan ços; mas mos tra tam bém a per sis tên cia de
pro ble mas. O abas te ci men to re gi o nal de água e a co le-
ta de lixo con ti nu am de si gua is, e o sis te ma de es go ta-
men to sa ni tá rio per ma ne ce ain da em es ta do pre cá rio.

O abas te ci men to de água, que, em 1989, che -
ga va a 95,6% dos mu ni cí pi os, atin ge hoje 97,9% dos
mu ni cí pi os. A co le ta de lixo, que era de 97,2%, che -
gou a 99,4% dos mu ni cí pi os. O ser vi ço de es go ta-
men to pas sou de 47,3% para 52,2%. As por cen ta-
gens men ci o na das mos tram que hou ve evo lu ção po -
si ti va dos ser vi ços de sa ne a men to por mu ni cí pi os.
Mas, pri me i ro: a evo lu ção mos tra-se pe que na e in su-
fi ci en te. Se gun do: os nú me ros re fe rem-se aos mu ni cí-

pi os. É pre ci so ve ri fi car como o sa ne a men to se dis tri-
bui por re gião e como che ga à casa do con su mi dor.

To me mos o abas te ci men to de água para apro -
fun dar um pou co mais a ques tão. A pes qui sa do IBGE
re ve lou que 98% dos mu ni cí pi os bra si le i ros têm al-
gum tipo de ser vi ço de dis tri bu i ção de água. Ve mos
que a por cen ta gem está bem pró xi ma da uni ver sa li-
za ção de aten di men to. Qu an to se in da ga dos do mi cí-
li os, os da dos mos tram que a co ber tu ra de água che -
ga ape nas a 64% das re si dên ci as. Isso sig ni fi ca que
cer ca de 20 mi lhões de la res não fa zem par te da rede
de abas te ci men to de água.

As fa mí li as in clu í das nes se nú me ro usam água de 
poço, cha fa ri zes, bi cas, mi nas, car ros-pipa, água de
cur sos d’água, en tre as al ter na ti vas mais co muns. Ou
seja, usam água sem ne nhum tipo de tra ta men to. Aliás,
um dado que me re ce des ta que e pre o cu pa ção é o au -
men to do vo lu me de água sem tra ta men to. Pas sou de
4% para 7,2%, ou seja, qua se do brou, nos úl ti mos 11
anos, a des pe i to de ter au men ta do tam bém o nú me ro
das es ta ções de tra ta men to. De 2.485 uni da des, pas-
sou a 4.560 em 2000. E ago ra en tra o ou tro lado per ver-
so da his tó ria. Na re gião Nor te, a água sem tra ta men to
che ga a 32,4% do vo lu me dis tri bu í do.

As dis pa ri da des re gi o na is vol tam a se ma ni fes tar
tam bém na ques tão do sa ne a men to bá si co. Enquan to
70,5% dos do mi cí li os do Su des te fa zem par te da rede
de abas te ci men to de água, ape nas 44,3% das re si dên-
ci as do Nor te são abas te ci das. O vo lu me de água dis tri-
bu í do tam bém é de si gual. No Su des te, são 360 li tros
diá ri os per ca pi ta; no Nor te, ape nas 190 li tros.

Qu an to ao es go ta men to sa ni tá rio, é o ser vi ço de
sa ne a men to mais pre cá rio, o que mais de i xa a de se jar.
Não há es go to em 47,8% dos mu ni cí pi os bra si le i ros.
Gros so modo, em qua se me ta de do País, Sr. Pre si-
den te, não há co le ta de es go to! E quan do há, nem sem -
pre o ma te ri al é tra ta do. Em cada 10 mu ni cí pi os, ape nas
2 co le tam e tra tam o es go to. Ora, sen do o es go to in na -
tu ra des pe ja do nas águas de rios, la gos e no mar, au -
men ta o com pro me ti men to da qua li da de da água uti li-
za da para abas te ci men to, ir ri ga ção e re cre a ção.

No va men te nes se as pec to avul tam as de si gual-
da des re gi o na is. Vou to mar ape nas duas re giões para 
es ta be le cer al gu ma com pa ra ção. No Nor te, ape nas
2,4 % das re si dên ci as são aten di das por rede de es -
go to; no Su des te, o aten di men to che ga a 53% dos do -
mi cí li os. A de si gual da de che ga a ser tão gran de, Sr.
Pre si den te, que até ca pi ta is nor des ti nas per dem para
pe que nos mu ni cí pi os do Su des te. Nes tes úl ti mos,
com até 20 mil ha bi tan tes, 42% das re si dên ci as são
ser vi das por rede de es go to; nas gran des ci da des
nor des ti nas, com mais de 300 mil ha bi tan tes, nem
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30% dos do mi cí li os che gam a ter o ser vi ço de es go ta-
men to sa ni tá rio.

A ver da de, Sr. Pre si den te, Sras. e Srs. Se na do-
res, é que o País cres ceu nes ses úl ti mos 11 anos.
Hou ve um au men to de 24% no nú me ro de mu ni cí pi os
bra si le i ros, mas não cres ceu o ser vi ço de sa ne a men-
to bá si co ao pon to ne ces sá rio e de se já vel. Na ver da-
de, os in ves ti men tos no se tor vêm di mi nu in do des de a 
dé ca da de 70, quan do se apli cou 0,38% do PIB. Os
anos 80 vi ram o in ves ti men to cair para 0,28% do PIB.
Entre 1990 e 1994, des pen ca ram para 0,11%! O que
se apli cou nos úl ti mos cin co anos se quer che ga ao
per cen tu al da dé ca da de 70. Entre 1995 e 2000, o Go -
ver no apli cou 0,25% do PIB. 

Sr. Pre si den te, Sras. e Srs. Se na do res, há uma es -
ti ma ti va do Go ver no de que se ri am ne ces sá ri os 44 bi -
lhões de re a is em in ves ti men tos até 2010 para ga ran tir
água e es go to a toda a po pu la ção bra si le i ra. Algo em
tor no de 0,4% do PIB de ve rá ser in ves ti do, se qui ser-
mos uni ver sa li zar os ser vi ços de sa ne a men to. A meta
tem de ser man ti da, Sr. Pre si den te, por este e pelo pró -
xi mo Go ver no! A pes qui sa do IBGE veio si na li zar onde
es tão as pri o ri da des. Áre as com in di ca do res epi de mi o-
ló gi cos gra ves, com do en ças de cor ren tes de fal ta de sa -
ne a men to, as ci da des pe que nas, e a área ru ral es ta rão,
com cer te za, en ca be çan do a lis ta das pri o ri da des.

Nes se côm pu to, as re giões mais po bres de ve-
rão tam bém es tar no topo da lis ta. Jus ta men te por te -
rem fi ca do para trás no pro ces so de de sen vol vi men to
na ci o nal é que me re cem ma i or aten ção. E por que
não di zer de for ma mais di re ta? Me re cem é ma i or
apor te de re cur sos, ma i or in ves ti men to e me lho res
con di ções de fi nan ci a men to para obras de sa ne a-
men to nos mu ni cí pi os!

Nun ca é de ma is lem brar que a de si gual da de re -
gi o nal é ma lé fi ca e per ni ci o sa não ape nas para as re -
giões mais po bres, me nos de sen vol vi das, que so frem
na pele os efe i tos e con se qüên ci as da fal ta de cres ci-
men to. Ela é al ta men te pre ju di ci al para o de sen vol vi-
men to do País em sua in te i re za! Se o ob je ti vo ma i or é
di mi nu ir as dis pa ri da des e re du zir a po bre za, é jus ti fi-
cá vel que se bus que a re du ção mais ace le ra da da po -
bre za no Nor te e no Nor des te, re giões re co nhe ci da-
men te mais des fa vo re ci das no con cer to na ci o nal!

Era o que ti nha a di zer.
Mu i to obri ga do.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Blo co/PSDB – CE) 

– Sr. Pre si den te, Sras. Se na do ras e Srs. Se na do res,
em 2002 es ta mos co me mo ran do os cem anos da pu -
bli ca ção do clás si co ma i or so bre o Bra sil, o li vro Os
Ser tões, do es cri tor flu mi nen se Eu cli des da Cu nha. A 

pri me i ra edi ção cir cu lou no dia 2 de de zem bro de
1902, edi ta do pela La em mert, do Rio de Ja ne i ro. Des -
ta, en tão, su ce de ram-se edi ções em por tu guês e inú -
me ras tra du ções em di ver sas lín guas, como o es pa-
nhol, fran cês, in glês, ita li a no, rus so e o chi nês.

Eu cli des ini ci ou sua for ma ção po lí ti ca no mo-
men to da cri se fi nal do Impé rio. Foi na Esco la Mi li tar
onde deu seu pri me i ro ace no à po lí ti ca. Lá, de mons-
trou o seu re pú dio ao Anti go Re gi me, que o le vou à
ins ta u ra ção de um pro ces so de ex pul são, ter mi na da
em uma so lu ção ne go ci a da, mas sem evi tar o des li-
ga men to da ins ti tu i ção.

A gran de ex pan são ca fe e i ra nas pro vín ci as do
Rio de Ja ne i ro, São Pa u lo e Mi nas Ge ra is e a mo der-
ni za ção eco nô mi ca das duas úl ti mas dé ca das da mo -
nar quia, aca bou cons ti tu in do uma so ci e da de na qual
a es tru tu ra im pe ri al não mais con se guia dar res pos-
tas. Jo vens, como Eu cli des, pro cu ra ram no po si ti vis-
mo de Au gus te Com te uma so lu ção para edi fi car o
pro je to na ci o nal re pu bli ca no. Po rém, pa ra do xal men-
te, para che gar ao go ver no não ima gi na vam for mas
de mo crá ti cas, mas um ver da de i ro as sal to ao po der.
Daí a ali an ça en tre os jo vens mi li ta res e a bur gue sia
ca fe e i ra pa u lis ta, o que le va rá ao 15 de no vem bro de
1889 e à der ro ca da da ve lha or dem mo nár qui ca.

Com o novo re gi me, Eu cli des re tor na à Esco la Mi -
li tar. For ma do, par ti ci pa da de fe sa da ca pi tal fe de ral
quan do da Re vol ta da Arma da, de i xan do re gis tra dos
es ses mo men tos no tam bém clás si co Con tras tes e con -
fron tos. O re tra to que tra ça de Flo ri a no Pe i xo to é de ex -
tre ma se ve ri da de: cres ceu, pro di gi o sa men te, à me di da
que pro di gi o sa men te di mi nu iu a ener gia na ci o nal. Su-
biu, sem se ele var – por que se lhe ope ra ra em tor no
uma de pres são pro fun da. Des ta cou-se à fren te de um
país, sem avan çar – por que era o Bra sil quem re cu a va,
aban do nan do o tra ça do su pe ri or das suas tra di ções.
Nes te mo men to, Eu cli des era um des cren te das so lu-
ções mi li ta ris tas e do aban do no das for mas de mo crá ti-
cas.Iden ti fi cou no Ma re chal de Fer ro a ve lha raiz ibé ri ca
do ca u di lhis mo, do po der da for ça que se so bre põe ao
li vre de ba te, da ne ga ção do con sen so pelo diá lo go en -
tre ad ver sá ri os, en fim, da ne ga ção da cons tru ção do
que hoje cha ma mos de ci da da nia.

A de si lu são com os ru mos da Re pú bli ca le vou o
jo vem mi li tar a pe dir o des li ga men to do Exér ci to Na ci-
o nal. Vai para São Pa u lo, onde tem ami gos des de os
tem pos da pro pa gan da re pu bli ca na, pas san do a tra -
ba lhar para o go ver no es ta du al e co la bo ran do de for -
ma mais as sí dua em O Esta do de S. Pa u lo, jor nal do
seu ami go Jú lio de Mes qui ta. É de São Pa u lo e da
ami za de com Mes qui ta que le vou o es cri tor flu mi nen-
se a acom pa nhar o Ma re chal Car los Ma cha do Bit ten-
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court, mi nis tro da Gu er ra, na vi a gem à Ba hia e de po is
para Mon te San to, prin ci pal base de ope ra ções na
guer ra con tra Ca nu dos. A guer ra já ti nha cha ma do a
aten ção de Eu cli des na der ro ta da ter ce i ra ex pe di ção,
co man da da pelo co ro nel Antô nio Mo re i ra Cé sar, mor-
to em com ba te. Dias de po is de re ce ber a no tí cia, Eu -
cli des es cre ve A Nos sa Ven déia, em que ana li sa os
re fle xos po lí ti cos do de sas tre so fri do pelo Exér ci to.

Ao em bar car para Sal va dor, se gue com o fir me
pro pó si to de es cre ver um li vro con tan do a guer ra. Lá che -
gan do, es cre ve di ver sos ar ti gos e te le gra mas, os qua is
vão sen do pu bli ca dos pelo O Esta do de S. Pa u lo.

Qu an do ana li sa dos com pa ra ti va men te com ou -
tros ar ti gos pu bli ca dos na im pren sa ca ri o ca – afi nal,
fo ram des lo ca dos dez jor na lis tas para co brir in loco
os com ba tes –, Eu cli des não se des ta cou como um
jor na lis ta pers pi caz, se gun do os pa drões da épo ca,
bas ta com pa rá-lo, por exem plo, com Ma nu el Be ní cio,
cor res pon den te do Jor nal do Com mer cio, e que
dois anos após o fi nal da guer ra pu bli cou o li vro O Rei
dos Ja gun ços, obra re pu bli ca da na co le ção Me mó-
ria Bra si le i ra, do Se na do Fe de ral, cujo Con se lho Edi -
to ri al te nho a hon ra de pre si dir. Mas hoje, len do as re -
por ta gens, com mais de cem anos de in ter va lo, ve-
mos quão ar gu to era Eu cli des, nun ca sa tis fe i to com
as ex pli ca ções su per fi ci a is, pro cu ran do sem pre, de
for ma in ces san te, as ra zões es tru tu ra is do con fli to,
não per den do-se no epi só di co.

As re por ta gens fo ram pu bli ca das em li vro so-
men te em 1939, pela edi to ra José Olympio, na co le-
ção Do cu men tos Bra si le i ros, com pre fá cio de Gil ber-
to Frey re. Mu i tos le ram, nes te mo men to, pela pri me i ra
vez, as re por ta gens, ten do em vis ta que O Esta do de
S. Pa u lo, em 1897, era um jor nal que res trin gia sua
área de in fluên cia ao ter ri tó rio pa u lis ta, pois os jor na is
ca ri o cas é que for ma vam a cons ciên cia po lí ti ca da
Na ção. Con tu do, quan do hoje le mos o Diá rio de uma
ex pe di ção – de no mi na ção dada às re por ta gens, fi -
ca mos com a ní ti da im pres são de que lá já es ta va o
gran de es cri tor, re ve la do so men te em 1902.

Qu an do re tor na da Ba hia para São Pa u lo, com a
sa ú de de bi li ta da pe las di fi cul da des en con tra das na re-
gião con fla gra da, Eu cli des foi trans fe ri do pelo go ver no
es ta du al para São José do Rio Par do, logo no iní cio de
1898. Foi nes ta ci da de, onde aca bou for man do um se -
le to gru po de ami gos, que es cre veu a sua obra-pri ma.
Nos três anos de per ma nên cia nes ta ci da de, es te ve en -
car re ga do da cons tru ção da pon te so bre o rio Par do,
mu i to im por tan te para a eco no mia da re gião, pois es ta-
be le cia a li ga ção com o sul de Mi nas Ge ra is. Foi en tre
os afa ze res da cons tru ção da pon te que Eu cli des foi re -

di gin do Os Ser tões. Após con clu ir o li vro vin ga dor,
como cha mou sua obra, foi trans fe ri do para São Car los,
me ses de po is para Lo re na, no Vale do Pa ra í ba.

Foi nes ta úl ti ma ci da de que re ce be as no tí ci as so -
bre Os Ser tões. O pri me i ro co men tá rio foi do cé le bre
José Ve rís si mo, para mu i tos, o ma i or crí ti co li te rá rio à
épo ca. Para Ve rís si mo, a obra de Eu cli des é ao mes mo
tem po o li vro de um ho mem de pen sa men to, um fi ló so-
fo, um so ció lo go, um his to ri a dor; e de um ho mem de
sen ti men to, um po e ta, um ro man cis ta, um ar tis ta que
sabe ver e des cre ver, que vi bra e sen te tan to aos as pec-
tos da na tu re za como ao con ta to do ho mem, e es tre me-
ce todo, to ca do até o fun do da alma, co mo vi do até às lá -
gri mas, em face da dor hu ma na, ve nha ela das con di-
ções fa ta is do mun do fí si co, as se cas que as so lam os
ser tões do nor te bra si le i ro, ve nha da es tu pi dez ou mal -
da de dos ho mens, como a cam pa nha de Ca nu dos.

Entre o fim da guer ra e a pu bli ca ção de Os Ser -
tões, fo ram edi ta dos vá ri os li vros que tra ta ram da guer -
ra, des de re la tos mi li ta res até ro man ces. Mas foi so-
men te com Os Ser tões que a guer ra de Ca nu dos aca -
bou en tran do de fi ni ti va men te na His tó ria do Bra sil e
sen do co nhe ci da mun di al men te. Para mu i tos es tu di o-
sos, a per ma nên cia do de ba te his tó ri co so bre a guer ra
de Ca nu dos é de vi da fun da men tal men te à re le vân cia
ad qui ri da por este acon te ci men to gra ças a Os Ser tões.

Eu cli des da Cu nha não foi o es cri tor de uma só
obra. Já lem bra mos de Con tras tes e con fron tos, tam -
bém deve ser re cor da do Peru ver sus Bo lí via, À mar -
gem da His tó ria, além dos tex tos so bre a Ama zô nia,
do li vro que aca bou não com ple tan do, e dos di ver sos
ar ti gos em jor na is.

Aos 43 anos, no auge do su ces so e do re co nhe-
ci men to li te rá rio, Eu cli des mor re tra gi ca men te a 15 de 
agos to de 1909, no Rio de Ja ne i ro. Ao con trá rio do
que mu i tos ima gi na vam, a sig ni fi ca ção e a im por tân-
cia de Os Ser tões para a li te ra tu ra bra si le i ra e uni ver-
sal não de i xou de cres cer.

Cem anos de po is te mos a cer te za de que Eu cli-
des aca bou pro du zin do uma es pé cie de sín te se do
Bra sil, com suas di fe ren ças so ci a is, re gi o na is e eco -
nô mi cas; seus di le mas em en fren tar si tu a ções de ten -
são so ci al e as di fi cul da des do Esta do de le var para
todo o País suas ins ti tu i ções, mes mo hoje, mais de
um sé cu lo de po is da tra gé dia de Ca nu dos.

O que fica para nós, bra si le i ros des te sé cu lo
XXI, de po is de uma le i tu ra de Os Ser tões, é a li ção
de bra si li da de e da ne ces si da de de cons tru ir mos
uma fir me so ci e da de de mo crá ti ca que con si ga não só 
en fren tar os de sa fi os so ci a is, como tam bém con vi ver
de mo cra ti ca men te com as di fe ren ças en tre o li to ral e
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o ser tão, en tre o nor te e o sul do País, en tre bran cos e
ne gros, en tre di ver sas for mas de vi ver a re li gi o si da de.
E isso apren de mos na le i tu ra de Os Ser tões, li vro crí -
ti co, é ver da de, mas pro fun da men te es pe ran ço so do
fu tu ro des te nos so Bra sil.

Era o que ti nha a di zer.
Mu i to obri ga do.
A SRA. EMILIA FERNANDES (Blo co/PT – RS)

– Sr. Pre si den te, Sras. e Srs. Se na do res, re gis tro nos
Ana is des ta Casa nos sa par ti ci pa ção na so le ni da de
de aber tu ra do Fó rum Na ci o nal Extra or di ná rio de Se -
cre tá ri os Mu ni ci pa is de Edu ca ção, ocor ri da na ma nhã
do dia 15 de maio de 2002, aqui em Bra sí lia. Além de
se cre tá ri as e se cre tá ri os de Edu ca ção de todo o País, 
a aber tu ra do even to con tou ain da com a par ti ci pa ção
de pre fe i tos, ve re a do res e re pre sen tan tes de en ti da-
des go ver na men ta is e não-go ver na men ta is.

A pa les tra de aber tu ra me re ce des ta que es pe ci-
al em nos so re gis tro. Du ran te pou co mais de uma
hora, os par ti ci pan tes do Fó rum acom pa nha ram a bri -
lhan te ex po si ção de Frei Bet to, teó lo go da Li ber ta ção
e um dos ide a li za do res das Co mu ni da des Ecle si a is
de Base, que de sen vol vem um tra ba lho ím par de for -
ma ção e or ga ni za ção po lí ti co-so ci al com a par ce la
mais po bre de nos sa po pu la ção.

Em sua pa les tra, Edu ca ção: For mar Con su mi-
do res ou Ci da dãos – Di men são Éti ca e Espi ri tu a li da-
de, Frei Bet to fez um pa ra le lo da Edu ca ção em vá ri os
pa í ses no mun do. Enquan to o es tu dan te cu ba no fica
12 ho ras diá ri as em sala de aula e o eu ro peu 8 ho ras,
a car ga ho rá ria dos alu nos bra si le i ros é de ape nas 4
ho ras.

O tem po oci o so, na ava li a ção de Frei Bet to, tem
sido pre en chi do pela te le vi são, “que se en car re ga
pela de for ma ção dos es tu dan tes bra si le i ros”, como
ob ser vou o teó lo go. Cri ti can do du ra men te a pro gra-
ma ção te le vi si va, cuja pés si ma qua li da de tem sido a
re gra, ele afir mou que “a TV hoje tem um pa pel de se-
du ca ti vo”, à me di da que sua úni ca pre o cu pa ção é
aten der ao mer ca do, cri an do no vos con su mi do res.

Para ele, as sim como para mu i tos bra si le i ros e
bra si le i ras pre o cu pa dos com a for ma ção de nos sos
jo vens, o Esta do de ve ria exi gir pa râ me tros edu ca ti vos
mí ni mo nas TVs aber tas, uma vez que são con ces-
sões pú bli cas. O Frei tam bém de fen de que a es co la
as su ma as ré de as da si tu a ção, re pas san do às nos-
sas cri an ças e jo vens no ções de Éti ca, de res pe i to ao
pró xi mo e de amor pre fe ren ci al pe los mais po bres. “A
es co la ig no ra a sub je ti vi da de”, afir mou o teó lo go.

Sras. e Srs. Se na do res, este even to im por tan te
para a edu ca ção bra si le i ra, que se re a li zou en tre os dias 

15 e 17 de maio, é uma pro mo ção da União Na ci o nal
dos Di ri gen tes Mu ni ci pa is de Edu ca ção (Undi me), sen -
do aber to à par ti ci pa ção de as so ci a ções, con vi da dos e
ob ser va do res, com o apo io da Co mis são de Edu ca ção
do Se na do e da Câ ma ra Fe de ral e do Fun do das Na-
ções Uni das para a Infân cia (Uni cef).

Nos três dias de even to, ocor re ram pa les tras,
pa i néis, de ba tes, ple ná ri as e tam bém fo ram de li be ra-
das al te ra ções es ta tu tá ri as da Undi me, de for ma a
tor nar o es ta tu to da en ti da de o mais de mo crá ti co e
fun ci o nal pos sí vel, ga ran tin do a me lhor or ga ni za ção
dos Di ri gen tes Mu ni ci pa is de Edu ca ção a fim de que
pro pi ci em a in clu são de cri an ças na es co la pú bli ca,
com en si no de qua li da de.

Os par ti ci pan tes ti ve ram a opor tu ni da de de co -
nhe cer e de ba ter os pro je tos par ti dá ri os re fe ren tes à
edu ca ção, em dis pu ta nas ele i ções de 2002. Eles
tam bém pro mo ve ram uma am pla dis cus são so bre a
res pon sa bi li da de dos mu ni cí pi os na edu ca ção de cri -
an ças, jo vens e adul tos.

Me tas para for mu lar os Pla nos Mu ni ci pa is de
Edu ca ção, que de vem ser fe i tos em con so nân cia ao
Pla no Na ci o nal apro va do pelo Con gres so Bra si le i ro
no ano pas sa do, fo ram es ti pu la das. Nes te sen ti do, Di -
ri gen tes Mu ni ci pa is de Edu ca ção e as ses so res re ce-
be ram a ca pa ci ta ção ne ces sá ria à ela bo ra ção de um
Pla no Mu ni ci pal de mo crá ti co, que pro mo va e de fen da
a es co la pú bli ca de qua li da de.

Lem bra mos que, ape sar de o Pla no Na ci o nal ter
sido am pla men te dis cu ti do no Se na do Fe de ral e na
Câ ma ra dos De pu ta dos, apro va do nas duas Ca sas e
san ci o na do, ele so freu nada me nos que nove ve tos
por par te do pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so.
Des ta ca mos a se guir os ar ti gos ve ta dos.

– Ampli ar o Pro gra ma de Ga ran tia de Ren da Mí -
ni ma as so ci a do a ações só cio-edu ca ti vas de sor te a
aten der, nos três pri me i ros anos do Pla no, a 50% das
cri an ças de 0-6 anos que se en qua dram nos cri té ri os
de se le ção da cli en te la e a 100% até o sex to ano; 

– Ampli ar a ofer ta de en si no pú bli co de modo a
as se gu rar uma pro por ção nun ca in fe ri or a 40% do to -
tal das va gas, pre ven do in clu si ve a par ce ria da União
com os Esta dos na cri a ção de no vos es ta be le ci men-
tos de edu ca ção su pe ri or;

– Asse gu rar, na es fe ra Fe de ral, atra vés de le gis-
la ção, a cri a ção do Fun do de Ma nu ten ção e De sen-
vol vi men to da Edu ca ção Su pe ri or, cons ti tu in do, en tre
ou tras fon tes, pelo me nos 75% dos re cur sos da União 
vin cu la dos à ma nu ten ção e de sen vol vi men to do en si-
no, des ti na dos à ma nu ten ção e ex pan são da rede de
ins ti tu i ções fe de ra is;
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– Ampli ar o pro gra ma de cré di to edu ca ti vo, as -
so ci an do-o ao pro ces so de ava li a ção das ins ti tu i ções
pri va das e agre gan do con tri bu i ções fe de ra is e es ta-
du a is e tan to quan to pos sí vel, das pró pri as ins ti tu i-
ções be ne fi ci a das, de modo a aten der, no mí ni mo, a
30% da po pu la ção ma tri cu la da no se tor par ti cu lar,
com pri o ri da de para os es tu dan tes de me nor ren da;

– Ampli ar o fi nan ci a men to pú bli co à pes qui sa ci -
en tí fi ca e tec no ló gi ca atra vés das agên ci as fe de ra is e
fun da ções es ta du a is de am pa ro à pes qui sa e da co la-
bo ra ção com as em pre sas pú bli cas e pri va das, de for-
ma a tri pli car em dez anos, os re cur sos atu al men te
des ti na dos a esta fi na li da de;

– Implan tar, no pra zo de um ano, pla nos ge ra is
de car re i ra para os pro fis si o na is que atu am nas áre as
téc ni ca e ad mi nis tra ti va e res pec ti vos ní ve is de re mu-
ne ra ção;

– Ele va ção, na dé ca da, atra vés de es for ço con jun to
da União, Esta dos, DF e Mu ni cí pi os, do per cen tu al de
gas tos pú bli cos em re la ção ao PIB, apli ca dos em edu ca-
ção, para atin gir o mí ni mo de 7%. Para tan to os re cur sos
de vem ser am pli a dos, anu al men te, à ra zão de 0,5%do
PIB nos 4 pri me i ros anos e de 0,6% no quin to ano; 

– Ori en tar os or ça men tos nas três es fe ras go ver-
na men ta is de modo a cum prir as vin cu la ções e sub vin-
cu la ções cons ti tu ci o na is, e alo car, no pra zo de dois anos, 
em to dos os ní ve is e mo da li da des de en si no, va lo res por
alu no que cor res pon dam a pa drões mí ni mos de qua li da-
de de en si no, de fi ni dos na ci o nal men te;

– Ga ran tir re cur sos do Te sou ro Na ci o nal para o
pa ga men to de apo sen ta dos e pen si o nis tas do en si no
pú bli co na es fe ra fe de ral, ex clu in do es tes gas tos das
des pe sas con si de ra das como ma nu ten ção e de sen-
vol vi men to do en si no.

Des ta ca mos, se nho ras e se nho res, a ma ni fes-
ta ção con trá ria aos ve tos do pre si den te Fer nan do
Hen ri que, em es pe ci al à alo ca ção de 7% do Pro du to
Inter no Bru to Bra si le i ro para a edu ca ção, des con si de-
ran do o que foi dis cu ti do por dois anos e apro va do
pelo Con gres so Na ci o nal, e ao des cum pri men to do
go ver no ao va lor mí ni mo por alu no do Fun do de Ma -
nu ten ção e De sen vol vi men to do Ensi no Fun da men tal
e de Va lo ri za ção do Ma gis té rio (Fun def).

É pre ci so mu dar este qua dro para que te nha-
mos de fato uma edu ca ção de qua li da de, para to dos e 
to das e sem qual quer dis cri mi na ção. Este foi um as -
pec to de fen di do pe los par ti ci pan tes do Fó rum de Se -
cre tá ri os de Edu ca ção.

Srªs e Srs. Se na do res, já na aber tu ra do even to
fi cou evi den te a pre o cu pa ção dos se cre tá ri os mu ni ci-
pa is e da Undi me com a Lei de Res pon sa bi li da de Fis -

cal, que, de acor do com sua ar gu men ta ção, di fi cul ta o 
in ves ti men to das pre fe i tu ras na edu ca ção bá si ca ao
li mi tar a fo lha de pa ga men to.

De acor do com le van ta men to da União Na ci o nal
dos Di ri gen tes Mu ni ci pa is de Edu ca ção, as prin ci pa is
pre o cu pa ções dos mu ni cí pi os bra si le i ros gi ram em
tor no dos se guin tes da dos:

– 50 mi lhões de adul tos e jo vens, a par tir dos 15
anos, não têm o en si no fun da men tal e es tão fora da
es co la.

– ape nas 10 mi lhões es tão em sala de aula. Ou
seja: cer ca de 28% dos bra si le i ros não ter mi na ram a
8ª sé rie e não têm pers pec ti va de con cluí-la. Entre
eles, 20 mi lhões de anal fa be tos.

Pela Lei de Di re tri zes e Ba ses da Edu ca ção
(LDB), to das as pes so as que não te nham com ple ta do
o en si no fun da men tal têm di re i to a uma vaga na rede
pú bli ca. Di an te des sa re a li da de, os mem bros da Undi-
me ques ti o nam: por que qua se dois ter ços das sa las
de aula no Bra sil es tão va zi as à no i te?

Hoje, se nho ras e se nho res, o Bra sil tem 23 mi -
lhões de cri an ças de até seis anos de ida de. Des tas,
ape nas 4 mi lhões es tão em cre ches e pré-es co las pú -
bli cas: 6 mi lhões es tão ma tri cu la das em es co las par ti-
cu la res e 1,5 mi lhão en tra ram an te ci pa da men te no
en si no fun da men tal. Do to tal, 11,5 mi lhões es tão fora
de sala de aula. 

O Go ver no Fe de ral diz não ter in for ma ções so bre
quan tas des sas cri an ças pre ci sam de cre ches e pré-es -
co las. Os da dos mais re cen tes do Mi nis té rio de Edu ca-
ção (MEC) de mons tram que 51,2% das 9,7 mi lhões de
cri an ças bra si le i ras, com ida de en tre qua tro e seis anos,
es ta vam em sala de au las em 1999. Mas, qua se a me ta-
de, em vez de fre qüen tar uma sala de aula, en con tra-
vam-se em casa, mu i tas ve zes so zi nhas.

De ve mos ana li sar com ex tre ma pre o cu pa ção
es tes da dos. To dos sa be mos, es pe ci al men te aque les
que, como eu, têm ex pe riên cia na área, que o aces so
à edu ca ção nos pri me i ros anos de vida é fun da men tal
à so ci a li za ção e ao de sen vol vi men to psi co ló gi co, fí si-
co e mo tor de nos sas cri an ças.

Me ni nos e me ni nas que não têm aces so à Edu -
ca ção Infan til che gam ao pri me i ro ano do en si no fun -
da men tal com di fi cul da de de apren di za gem e acom -
pa nha men to.

E qual a res pon sa bi li da de dos se cre tá ri os mu ni-
ci pa is de Edu ca ção di an te de to das es tas in for ma-
ções?

Pela Lei de Di re tri zes e Ba ses, a edu ca ção in fan til
é de ver dos mu ni cí pi os. Entre os 3,5 mi lhões de alu nos
do en si no fun da men tal, 18 mi lhões es tão em es co las
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mu ni ci pa is e 14,5 mi lhões fre qüen tam es co las es ta du a-
is. Entre 10 mi lhões de jo vens e adul tos que es tão em
sala de aula, 4 mi lhões es tão em es co las mu ni ci pa is, 5
mi lhões em es ta du a is e 1 mi lhão no pro gra ma Alfa be ti-
za ção So li dá ria, do Go ver no Fe de ral.

Lem bro que 85% de nos sos es tu dan tes que es -
tão em es co las pú bli cas re pre sen tam a por ção mais
po bre da nos sa so ci e da de e, por tan to, um com pro-
mis so de Go ver no. O ci da dão bra si le i ro deve ser edu -
ca do por in te i ro, a fim de que pos sa cons tru ir seu pró -
prio co nhe ci men to, de for ma crí ti ca, atu an te e, aci ma
de tudo, in te gra da e par tí ci pe da his tó ria que vive.

A edu ca ção deve con tri bu ir para for mar uma vi são
crí ti ca nos ci da dãos para que, com co ra gem, tá ti cas e
es tra té gi cas, se con fi gu rem na re a li za ção de no vas ge -
ra ções em que o medo e a ex clu são se jam su pe ra dos.

So li da ri za mo-nos com os or ga ni za do res e par ti ci-
pan tes do Fó rum Na ci o nal Extra or di ná rio de Se cre tá ri-
os Mu ni ci pa is de Edu ca ção, que abra ça ram o de sa fio
de, jun tos, pen sar for mas de pro mo ver uma Edu ca ção
ci da da nia, pa cí fi ca, éti ca, so li dá ria e par ti ci pa ti va, em
con so nân cia com os prin cí pi os de mo crá ti cos.

Du ran te três dias, a edu ca ção foi co lo ca da aci -
ma das di ver gên ci as ide o ló gi cas e par ti dá ri as, con vo-
can do ao de ba te re pre sen tan tes do Pro gra ma Na ci o-
nal Bi bli o te ca na Esco la (PNBE), do Ban co do Bra sil,
do Fun def, do pro gra ma Bol sa-Esco la, en tre ou tros
seg men tos do Go ver no Fe de ral e do Fun do das Na -
ções Uni das para a Infân cia (Uni cef).

Edu ca ção hoje, mais do que nun ca, é pa râ me tro
de fi ni dor de de sen vol vi men to, de dis tri bu i ção de ren da,
de jus ti ça so ci al, de in te gra ção re gi o nal, de so be ra nia,
de cul tu ra, de paz e de igual da de na so ci e da de. A edu -
ca ção não tem a vir tu de de, por si só, re sol ver as ques -
tões e os pro ble mas do mun do, mas em to das as ques -
tões, po lí ti cas, eco nô mi cas, am bi en ta is, cul tu ra is, é ne -
ces sá ria a in tro du ção da edu ca ção para que se pos sa
dis cu tir e qua li fi car a ação de to das as pes so as.

O Fó rum Na ci o nal Extra or di ná rio de Se cre tá ri os
Mu ni ci pa is de Edu ca ção re a fir mou que o tra ba lho do
edu ca dor nes te mun do glo ba li za do, in jus to e con cen-
tra dor de ren da, de opor tu ni da des de co nhe ci men to
ci en tí fi co e tec no ló gi co, car re ga do de di fe ren ças, ex -
tra po la os li mi tes das sa las de aula. Os edu ca do res
são tra ba lha do res pela paz. 

O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – Sr. Pre si-
den te, Srªs e Srs. Se na do res, re cen te men te fiz um
pro nun ci a men to so bre a emer gen te ne ces si da de de
pre ser va ção do Rio Ita pe cu ru, no meu Esta do do Ma -
ra nhão. Um belo cur so d’água, no pas sa do, con de na-
do à ex tin ção, a exem plo do que vem ocor ren do com

ou tros rios bra si le i ros, se os po de res pú bli cos não
atu a rem em seu so cor ro.

Por isso, foi com gran de sa tis fa ção e re go zi jo
que, na quar ta fe i ra, dia 15 de maio, par ti ci pei do lan -
ça men to de um im por tan te con vê nio de US$1,45 mi -
lhão en tre o Mi nis té rio da Inte gra ção Na ci o nal e a
Com pa nhia de De sen vol vi men to dos Va les do São
Fran cis co e Par na í ba – Co de vasf, que be ne fi ci a rá ci -
da des que in te gram a re gião do Vale do Par na í ba. Os
re cur sos são do Ban co Mun di al e fa zem par te do pro -
gra ma Proá gua Infra-es tru tu ra.

O lan ça men to do pro gra ma con tou com a pre -
sen ça da ilus tre Mi nis tra in te ri na da Inte gra ção Na ci o-
nal, Day se Kin zo, e do pre si den te da Co de vasf –
Com pa nhia de De sen vol vi men to dos Va les do São
Fran cis co e Par na í ba, Sr. Air son Be zer ra Ló cio, que
as si na ram o com pro mis so que pos si bi li ta rá a trans fe-
rên cia de até R$3,65 mi lhões para a Com pa nhia re -
dis tri bu ir em toda a área de atu a ção.

A me di da be ne fi ci a rá mo ra do res de 276 mu ni cí pi-
os do Vale do Par na í ba, en tre os Esta dos do Ma ra nhão e 
Pi a uí, que de ve rão apre sen tar pla nos de de sen vol vi men-
to devi da men te adap ta dos às po ten ci a li da des da re gião.
Para isso, ha ve rá a co o pe ra ção da OEA – Orga ni za ção
dos Esta dos Ame ri ca nos e da Co de vasf, que for ne ce rá
téc ni cos para a ava li a ção e a re a li za ção de um di ag nós ti-
co com ple to da re gião, le van do em con ta as pec tos am bi-
en ta is, vo ca ções para o la zer, tu ris mo, ati vi da des cul tu ra-
is, eco nô mi cas, rede de trans por tes ter res tres e aquá ti-
cos, en tre ou tros.

A ba cia dos Va les do São Fran cis co e Par na í ba já 
foi alvo de di ver sos es tu dos so bre os re cur sos na tu ra is
nos úl ti mos tem pos, no ta da men te hí dri cos e so ci o e co-
nô mi cos, que ser vi rão de ele men tos ini ci a is de con sul-
ta para a apli ca ção do Pla no Di re tor. Exis tem em an da-
men to, por ini ci a ti va da União e Esta dos, ações vol ta-
das para o apro ve i ta men to hi dro a grí co la, já con tem-
pla das nos seus res pec ti vos Pla nos Plu ri a nu a is e que
ser vi rão, tam bém, para o atu al con vê nio. A iden ti fi ca-
ção das re fe ri das ações con tri bu i rá para a de fi ni ção
das me tas a se rem exe cu ta das pela Co de vasf, vol ta-
das à im plan ta ção da in fra-es tru tu ra de ir ri ga ção e dre -
na gem, cons tru ção e re cu pe ra ção de açu des e bar ra-
gens e de sen vol vi men to da aqui cul tu ra.

Com re la ção à im plan ta ção dos pro je tos de ir ri-
ga ção que já dis põem de uma in fra-es tru tu ra ra zoá vel
(Pla tô de Gu a da lu pe-PI, Ta bu le i ros de São Ber nar-
do-MA e Ta bu le i ros Li to râ ne os-PI), cons ta ta-se que o
Pla no Plu ri a nu al 2000-2003 ti nha alo ca do para os
anos de 2000 e 2001 re cur sos in su fi ci en tes à con clu-
são das obras e as sen ta men to. Em face des sa si tu a-
ção, foi ne ces sá rio o es for ço da clas se po lí ti ca do Ma -
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ra nhão para a ob ten ção de re cur sos por meio de
emen das de emen das ao Orça men to da União. Com
o re fe ri do acor do, fica so lu ci o na do o pro ble ma.

A atu a ção da Co de vasf vem sen do fun da men tal
para o de sen vol vi men to re gi o nal nos úl ti mos anos. A em -
pre sa foi cri a da para o apro ve i ta men to – para fins agrí co-
las, agro pe cuá ri os e agro-in dus tri a is – dos re cur sos de
água e solo do vale do rio São Fran cis co, di re ta men te ou
por in ter mé dio de en ti da des pú bli cas e pri va das. É pro-
mo to ra do de sen vol vi men to in te gra do de áre as pri o ri tá ri-
as e a im plan ta ção de dis tri tos agro in dus tri a is e agro pe-
cuá ri os. Para al can çar es ses ob je ti vos, a em pre sa pode
co or de nar a con tra ta ção de obras de in fra-es tru tu ra, par -
ti cu lar men te de cap ta ção de águas para fins de ir ri ga ção,
de cons tru ção de ca na is, e, tam bém, obras de sa ne a-
men to bá si co, ele tri fi ca ção e trans por tes.

A par tir de ja ne i ro de 2000, a Co de vasf foi au to ri-
za da a atu ar tam bém no vale do rio Par na í ba, por for ça
da Lei nº 9.954, de 06.01.2000, que au to ri zou o Po der
Exe cu ti vo a mu dar sua ra zão so ci al para Com pa nhia de 
De sen vol vi men to dos Va les do São Fran cis co e do Par -
na í ba. Des sa for ma, sua área de atu a ção abran ge hoje
os Esta dos de Mi nas Ge ra is, Ba hia, Per nam bu co, Ser -
gi pe, Ala go as, Go iás, Dis tri to Fe de ral, Pi a uí e Ma ra-
nhão, numa área de apro xi ma da men te 953 mil km2. 

Ampli a das, as ações da Co de vasf se fun da men-
tam em prin cí pi os que bus cam ga ran tir ma i or efi cá cia
ao de sem pe nho do Esta do e ma i or es ta bi li da de aos in -
ves ti men tos dos agen tes pri va dos, vol ta dos para a di mi-
nu i ção das de si gual da des in tra-re gi o na is. Vi sam ao au -
men to da ofer ta de em pre gos pro du ti vos es tá ve is, a
uma taxa com pa tí vel com a re ver são do pro ces so mi -
gra tó rio re gi o nal, e a me lho ria dos ní ve is de ren da e das 
con di ções de vida da po pu la ção re gi o nal. Cum pre ain da
à em pre sa a cri a ção de ex ce den tes de pro du tos agro -
pe cuá ri os e pes que i ros, con tri bu in do para a sa tis fa ção
das de man das; pro cu rar  re du zir os efe i tos eco nô mi cos
e so ci a is das inun da ções e das se cas pe rió di cas; e, fi -
nal men te, com pa ti bi li zar o uso e a pre ser va ção de re-
cur sos na tu ra is, bem como a pre ser va ção da ic ti o fa u na
dos rios São Fran cis co e Par na í ba.

No cum pri men to de suas di re tri zes, a Co de vasf
con ta tam bém com a co o pe ra ção de or ga nis mos in-
ter na ci o na is, tais como o Ban co Inte ra me ri ca no de
De sen vol vi men to (BID), o Ban co Mun di al (BIRD) e a
AGROINVEST, além das par ce ri as com es ta dos e
mu ni cí pi os, bus can do en ga já-los na exe cu ção de
seus pro je tos e ati vi da des. Des sa for ma, pro cu ra-se
com par ti lhar es for ços glo ba is que en vol vam os vá ri os
ní ve is de po der do Esta do, fun da men ta is para o su-
ces so des ses em pre en di men tos.

No âm bi to da co o pe ra ção téc ni ca in ter na ci o nal,
tem ain da o apo io do Insti tu to Inte ra me ri ca no para a Co -
o pe ra ção da Agri cul tu ra (IICA), que con tri bui, de ma ne i-
ra di re ta e in te ra ti va, para o de sen vol vi men to sus ten tá-
vel das ba ci as dos rios São Fran cis co e Par na í ba.

Acre di ta mos que a atu a ção des sa im por tan te
fo men ta do ra de de sen vol vi men to sus ten tá vel de ve ria
ter uma di men são mu i to ma i or. Gos ta ría mos que o
arco de de sen vol vi men to abar cas se tam bém os ou-
tros im por tan tes rios da re gião ma ra nhen se, como o
Ita pe cu ru.

O Ita pe cu ru, na ver da de, é um rio re gi o nal: nas -
ce em ter ras ma ra nhen ses e tem sua foz no Atlân ti co,
ain da em ter ri tó rio do Ma ra nhão. Se a uma Uni da de
Fe de ra ti va, po rém, fal tam con di ções para re cu pe rar
um rio re gi o nal de im por tân cia so ci o e co nô mi ca – seja 
no Ma ra nhão ou em qual quer ou tro Esta do –, pa re-
ce-me cla ro que a União de via as su mir tal en car go,
pois é de ma si a do gra ve, nes te nos so Pla ne ta tão
ame a ça do pela po lu i ção, a per da por de sí dia de im -
por tan tes cur sos d’água. 

A pro te ção de nos sa es tru tu ra hí dri ca não pode
fi car com par ti men ta da, tem de ter uma di men são to -
ta li za do ra e in te gra da do pro ble ma.

A clas se po lí ti ca do Ma ra nhão, in de pen den te de 
par ti dos, fica à dis po si ção des se es for ço para que a
le gis la ção tor ne viá vel o am pa ro fe de ral in clu si ve
para os rios re gi o na is.

O im por tan te con vê nio en tre o Mi nis té rio da
Inte gra ção Na ci o nal e a Com pa nhia de De sen vol vi-
men to dos Va les do São Fran cis co e Par na í ba – Co -
de vasf, do qual es tou me ocu pan do nes te dis cur so,
es pe ro seja ape nas o pri me i ro pas so para a lon ga jor -
na da que de sa fia a cri a ti vi da de dos bra si le i ros, qual
seja a do apro ve i ta men to sus ten tá vel de nos sos rios,
um bem ines ti má vel que nos con ce deu a ge ne ro si da-
de da Na tu re za .

Era o que ti nha a di zer.
Obri ga do.
O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o Mi nis té rio da
Edu ca ção aca ba de pu bli car um dos mais im por tan-
tes do cu men tos de ava li a ção dos ob je ti vos, me tas e
ações da edu ca ção bra si le i ra.

Inves tin do na Ci da da nia – o avan ço da edu ca-
ção no Bra sil re pre sen ta uma aná li se re su mi da, ob je-
ti va e cla ra dos re sul ta dos de qua se oito anos de uma
das mais im por tan tes pri o ri da des do Go ver no Fer-
nan do Hen ri que Car do so.

Mu i tos dos so nhos e ob je ti vos ini ci a is es ta be le-
ci dos pelo Go ver no Fe de ral fo ram atin gi dos, e até ul -
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tra pas sa dos, con tri bu in do para uma gran de mu dan ça
quan ti ta ti va e qua li ta ti va da edu ca ção no Bra sil.

A uni ver sa li za ção do en si no, a eqüi da de no
aten di men to, a des cen tra li za ção de re cur sos e de
com pe tên ci as, o for ta le ci men to da ca pa ci da de de
ges tão do sis te ma e a me lho ria da qua li da de do en si-
no cons ti tu í ram os prin cí pi os di re to res da ação de po -
lí ti ca edu ca ci o nal do Pre si den te Fer nan do Hen ri que
Car do so.

Os de sa fi os fo ram en fren ta dos com co ra gem e
per se ve ran ça, e não fo ram fe i tas con ces sões a ob je ti-
vos fá ce is ou ime di a tis tas.

Hou ve uma op ção por ob je ti vos e ações de ma -
tu ra ção no lon go pra zo, em de cor rên cia das pró pri as
ca rac te rís ti cas do pro ces so edu ca ci o nal, cu jos fru tos
ge ral men te não apa re cem no cur to pra zo.

Não há dú vi da de que al guns des ses fru tos já
nos be ne fi ci am, como a igual da de de opor tu ni da des
para nos sas cri an ças e para os jo vens bra si le i ros.

Com isso, os di re i tos e ga ran ti as in di vi du a is es -
ta be le ci dos na Cons ti tu i ção Fe de ral se con cre ti zam,
as pos si bi li da des de re a li za ção das ge ra ções fu tu ras
são as se gu ra das e se con cre ti zam as ver da de i ras
con cep ções de cidadania.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, no úl ti mo
dia 6 de maio, o Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car -
do so par ti ci pou, na ci da de do Rio de Ja ne i ro, da ce ri-
mô nia de aber tu ra da re u nião do XIV Fó rum Na ci o-
nal “O Bra sil e a eco no mia do co nhe ci men to”.

O im por tan te pro nun ci a men to fe i to pelo Pre si-
den te da Re pú bli ca de mons tra cla ra men te que o Bra -
sil se está trans for man do em um País mais jus to, em
um País mais aber to so ci al e eco no mi ca men te e em
um País com mais ci da da nia.

Alguns pon tos do pro nun ci a men to do Pre si den-
te Fer nan do Hen ri que Car do so me re cem des ta que,
para uma aná li se mais pro fun da por to dos nós que
nos pre o cu pa mos com o fu tu ro do Bra sil:

“Mu i tas ve zes, tem-se mu i ta in for ma ção e
pou co co nhe ci men to. E, até cer to pon to, esta re -
vo lu ção da in for ma ção, em tem po real, e essa pro -
li fe ra ção de in for ma ção, mu i tas ve zes, de i xa de
lado a aná li se e, por tan to, o co nhe ci men to. Não se 
tra ta, por tan to, aqui, da eco no mia da in for ma ção,
só. Infor ma ção sem co nhe ci men to pode le var à
con fu são e não à so lu ção das ques tões.”

To dos nós ve mos, cada dia mais, e mu i to mais
nos pe río dos pré-ele i to ra is, a con fu são en tre in for ma-
ção e co nhe ci men to.

Ou tro pon to im por tan te, ex tra í do do pro nun ci a-
men to do Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so, e que 

me re ce pro fun da re fle xão, diz res pe i to aos ris cos de ex -
clu são de pes so as e pa í ses em de cor rên cia da as si me-
tria na dis tri bu i ção do co nhe ci men to e da in for ma ção.

“Inclu são e ex clu são não ape nas de in di ví du-
os, mas tam bém de pa í ses, por que não há dú vi da
ne nhu ma de que essa nova eco no mia – se é que é
tão nova as sim – de co nhe ci men to ten de a pro du-
zir uma nova di vi são in ter na ci o nal do tra ba lho.”

A idéia de van ta gens com pa ra ti vas não deve ser 
vis ta sob uma óti ca de ter mi nís ti ca, pois a edu ca ção, o 
co nhe ci men to, a pes qui sa e o de sen vol vi men to tec-
no ló gi co são ca pa zes de cons tru ir nos sas pró pri as
van ta gens com pa ra ti vas.

O Bra sil já co me çou a tri lhar essa lon ga e di fí cil
es tra da. O Bra sil já fez sua op ção pela uni ver sa li za-
ção da edu ca ção.

O Bra sil já tem 2.650.000 es tu dan tes ma tri cu la-
dos em cur sos uni ver si tá ri os; o Bra sil já está for man-
do anu al men te 18 mil es tu dan tes em cur sos de mes -
tra do e 6 mil em cur sos de dou to ra do.

Ain da é pou co para um País con ti nen tal e com
vo ca ção de gran de po tên cia.

Gos ta ria de con clu ir este meu pro nun ci a men to
com as pa la vras fi na is do Pre si den te Fer nan do Hen ri-
que Car do so, em seu dis cur so de aber tu ra do XIV Fó -
rum Na ci o nal “O Bra sil e a eco no mia do co nhe ci-
men to”: “as se men tes fo ram plan ta das. Ago ra é
ques tão de per sis tir no rumo e elas vão fru ti fi car
mais e mais”.

Mu i to obri ga do.
O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) – Sr.

Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ve nho hoje à tri bu-
na sa u dar o lan ça men to, pela Com pa nhia Na ci o nal
de Abas te ci men to – CONAB, do Bo le tim Infor ma ti vo
que abor da a con jun tu ra agro pe cuá ria do To can tins.

O pe rió di co, de res pon sa bi li da de da Su pe rin-
ten dên cia Re gi o nal da CONAB e in ti tu la do Acom pa-
nha men to Con jun tu ral de Pro du tos Agrí co las no
To can tins, tra ça um pa no ra ma fiel da si tu a ção da ati -
vi da de agro pe cuá ria no meu Esta do.

O ex ce len te po ten ci al do To can tins para a pro du-
ção agro pe cuá ria já é do co nhe ci men to ge ral. Pos su í-
mos ri quís si mos re cur sos na tu ra is, que pos si bi li tam
uma ex plo ra ção agro pe cuá ria al ta men te ren tá vel, ca-
paz de aten der às de man das in ter nas e de pro du zir ex -
ce den tes para ex por ta ção. Entre es ses re cur sos na tu-
ra is, me re cem des ta que o cli ma quen te e úmi do, com
far ta in ci dên cia de luz so lar, e os abun dan tes re cur sos
hí dri cos, par ti cu lar men te as ba ci as dos rios Ara gua ia e
To can tins, este úl ti mo com dois ter ços da água de sua
ba cia hi dro grá fi ca lo ca li za da no Esta do.
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Ou tra im por tan te van ta gem com pa ra ti va do To-
can tins, para o de sen vol vi men to da agro pe cuá ria; é
sua lo ca li za ção ge o grá fi ca. Embo ra a di vi são po lí ti ca
do Bra sil o in clua na re gião Nor te, o To can tins si-
tua-se no cen tro do País, usu fru in do, nes sa me di da,
de uma po si ção pri vi le gi a da, pois é o cor re dor na tu ral
para o es co a men to da pro du ção agrí co la dos Esta-
dos cir cun vi zi nhos, al guns de les im por tan tes pro du-
to res. Assim, pelo To can tins tran si ta a pro du ção do
nor des te de Go iás, do les te de Mato Gros so, do su -
des te do Pará, do su do es te do Ma ra nhão, do oes te da 
Ba hia e do sul do Pi a uí.

Na ver da de, ape sar de sua re cen te eman ci pa ção
como Esta do au tô no mo, há ape nas 12 anos, o To can-
tins já avan çou lar gos pas sos na con cre ti za ção de seu
po ten ci al agro pe cuá rio, e sua pro du ção já des pon ta
como uma das mais pro mis so ras do País. A eta pa se -
guin te tor nar-se-á re a li da de, me di an te a atra ção de no -
vos in ves ti men tos ex ter nos; para isso o Esta do vem pro -
mo ven do o me lho ra men to de sua in fra-es tru tu ra.

No âm bi to da ofer ta de ener gia, deve-se res sal-
tar a im plan ta ção, já em fase fi nal, da Usi na Hi dre lé tri-
ca Luiz Edu ar do Ma ga lhães, que irá ge rar 850 MWH.
Des ses, o Esta do ne ces si ta rá, para sua de man da, de
ape nas 30%, es tan do pres tes a tor nar-se, por tan to,
ex por ta dor de ener gia elé tri ca. Já o Pro gra ma de Ele -
tri fi ca ção Ru ral – PERTINS, que fora ini ci al men te pro -
je ta do para atin gir 9 mil fa zen das, tem ago ra a pre ten-
são de che gar à me ta de das 25 mil pro pri e da des ru ra-
is ca das tra das no Esta do.

Qu an to à in fra-es tru tu ra de trans por te, a hi dro via
Ara gua ia–To can tins po de rá, mu i to em bre ve, ser uti li za-
da de for ma se gu ra e co mer ci al men te viá vel, tão logo se
con clu am al gu mas me lho ri as. Essa via lí qui da faz par te,
na ver da de, de um pla no lo gís ti co ma i or, que pre vê a in -
te gra ção hi dro via–ro do via–fer ro via, cons ti tu in do o fu tu ro
Cor re dor Mul ti mo dal de Trans por te do Cen tro–Nor te.
Esse com ple xo de trans por te, que é um dos pro je tos do
pro gra ma fe de ral “Bra sil em Ação”, con tri bu i rá de ci si va-
men te para o de sen vol vi men to das fron te i ras agrí co las
do To can tins e cir cun vi zi nhan ças, num to tal de 80 mi-
lhões de hec ta res.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o Acom-
pa nha men to Con jun tu ral de Pro du tos Agrí co las do
To can tins mos tra que o Esta do co lheu, no cor ren te
ano, mais uma sa fra re cor de. O au men to da pro du ti vi-
da de, ali a do à di ver si fi ca ção de cul tu ras, fez com que
os nú me ros des ta úl ti ma sa fra fos sem ain da mais ex -
pres si vos do que os re gis tra dos nos anos an te ri o res.
Os plan ti os de mi lho e soja ti ve ram in cre men to bas -
tan te sig ni fi ca ti vo. Já a in sa tis fa ção ha vi da no seg-
men to ori zi cul tor, mo ti va da prin ci pal men te pelo ba i xo

pre ço pago aos pro du to res, es ti mu lou-os a bus ca rem
cul tu ras al ter na ti vas, como for ma de equi li brar seus
ga nhos no de cor rer do ano-sa fra. Com isso, a eco no-
mia es ta du al foi be ne fi ci a da pelo for ta le ci men to dos
se to res de fru ti cul tu ra, pis ci cul tu ra e pe cuá ria.

A aná li se de cada uma das cul tu ras iso la da men-
te evi den cia uma que da na pro du ção de ar roz ir ri ga-
do, con tra ba lan ça da por um au men to na pro du ção do 
ar roz de se que i ro, da soja e do mi lho.

A re du ção na pro du ção de ar roz ir ri ga do de cor-
reu da di mi nu i ção da área plan ta da, em fun ção do de -
ses tí mu lo re pre sen ta do pelo alto cus to de in su mos e
se men tes e pelo ba i xo pre ço ob ti do na co mer ci a li za-
ção da sa fra pas sa da. Tudo isso fez com que os pro -
du to res op tas sem por des ti nar par te de suas áre as
para pou sio. Mes mo nes sa cul tu ra, con tu do, ve ri fi-
cou-se um ga nho de pro du ti vi da de, que pas sou de 4
mil 592 para 4 mil 665 qui los por hec ta re, gra ças à uti -
li za ção de tec no lo gia avan ça da, ca la gem e cor re ções
de solo, se men tes fis ca li za das, co lhe i ta de i ras bem
re gu la das, en tre ou tros fa to res. A pro du ção, em bo ra
te nha ca í do mais de 20%, ain da su pe rou 174 mil to -
ne la das, ga ran tin do ao ar roz ir ri ga do a per ma nên cia
no pos to de prin ci pal pro du to agrí co la do To can tins.

Já o cul ti vo do ar roz de ter ra alta, ou ar roz de se -
que i ro, be ne fi ci ou-se do ba i xo cus to de pro du ção e da 
uti li za ção de no vas va ri e da des, mais pro du ti vas e re -
sis ten tes a pra gas e a fun gos. Nes sa cul tu ra, o To can-
tins ex pe ri men tou o au men to da área plan ta da da or -
dem de 2%, e o in cre men to da pro du ti vi da de em 12%. 
A pro du ção che gou a mais de 121 mil to ne la das. Os
re sul ta dos fi nan ce i ros po si ti vos ob ti dos pe los pro du-
to res po de rão acar re tar, nas pró xi mas sa fras, au men-
tos mais con si de rá ve is na área plan ta da.

O in te res se dos pro du to res to can ti nen ses pelo
cul ti vo de mi lho ir ri ga do tem cres ci do, em ra zão do au -
men to da cri a ção de aves para aba te e da prá ti ca do se -
mi con fi na men to na pe cuá ria de cor te. Assim, os pro du-
to res vêm re a li zan do no vos in ves ti men tos em tec no lo-
gia, de modo a vi a bi li zar o apro ve i ta men to de no vas
áre as para o cul ti vo de la vou ras ir ri ga das, as qua is têm
apre sen ta do ex ce len tes re sul ta dos. Fo ram co lhi das,
nes ta sa fra, 3 mil e 400 to ne la das de mi lho ir ri ga do.

Já a pro du ção de mi lho de ter ra alta, ou mi lho de 
se que i ro, está vol ta da para o aten di men to da de man-
da in ter na, não ten do como ob je ti vo a co mer ci a li za-
ção de ex ce den tes, em es tre i ta cor res pon dên cia com
o alto cus to da pro du ção e a ba i xa pro du ti vi da de.
Entre tan to nes ta sa fra hou ve um au men to su pe ri or a
32% na área plan ta da, oca si o na do pela ma i or pro cu-
ra pelo pro du to no mer ca do. A pro du ti vi da de, por seu
tur no, teve in cre men to de 13,5%, gra ças à uti li za ção
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de tec no lo gia avan ça da nas la vou ras. O au men to da
área plan ta da, jun ta men te com o au men to da pro du ti-
vi da de, ga ran ti ram um cres ci men to su pe ri or a 53%
na pro du ção, que su pe rou 111 mil to ne la das.

A área plan ta da com soja de se que i ro, no Mu ni-
cí pio de Pe dro Afon so, teve au men to sig ni fi ca ti vo em
con se qüên cia das am pli a ções do PRODECER III –
Pro gra ma de De sen vol vi men to do Cer ra do. La men ta-
vel men te, con tu do, hou ve uma re du ção na pro du ti vi-
da de das de ma is áre as, onde não há ain da o plan tio
com tec no lo gia ade qua da. No con jun to do Esta do, a
pro du ti vi da de teve re du ção de 5,35%, ca in do de 2 mil
483 para 2 mil 357 qui los por hec ta re. O subs tan ci al
au men to da área plan ta da, con tu do, da or dem de
qua se 52%, ga ran tiu o au men to da pro du ção em
44%, che gan do a 129 mil to ne la das.

Ou tras cul tu ras tem po rá ri as de lon ga du ra ção,
bem como as per ma nen tes, vêm ga nhan do des ta que
no ce ná rio es ta du al de vi do ao au men to sig ni fi ca ti vo
de áre as plan ta das. Um caso que me re ce des ta que é
o do aba ca xi, que vem ob ten do re sul ta dos po si ti vos
nas úl ti mas sa fras. Na sa fra de 2000 ve ri fi cou-se uma
pro du ção su pe ri or a 37 mi lhões de fru tos e um ren di-
men to mé dio su pe ri or a 22 mil e 200 fru tos por hec ta-
re. Isso re pre sen ta um acrés ci mo na pro du ção em tor-
no de 23%, em re la ção à sa fra de 1999. O Mu ni cí pio
de Mi ra ce ma e sua re gião des ta cam-se como prin ci-
pal cen tro, com uma pro du ção de apro xi ma da men te
20 mi lhões de fru tos, cor res pon den do a mais da me -
ta de da pro du ção de aba ca xi do Esta do.

De vi do à uti li za ção de no vas tec no lo gi as e à prá ti-
ca de ma ne jo ade qua do, a co lhe i ta do aba ca xi no Esta -
do do Tocan tins re a li za-se em to dos os me ses do ano.
O pico da pro du ção, con tu do, con cen tra-se nos me ses
de fe ve re i ro e mar ço, jus ta men te no pe río do em que
ocor rem os me lho res pre ços no mer ca do na ci o nal para
esse fru to, de vi do à ocor rên cia da en tres sa fra do aba ca-
xi na re gião Nor des te. Por es sas ra zões, os pro du to res
to can ti nen ses au fe rem me lho res ren di men tos.

Os aba ca xi cul to res in te gran tes da CEPAMIR –
Cen tral dos Pro du to res de Aba ca xi de Mi ra ce ma – in -
ten si fi ca ram, a par tir de fe ve re i ro des te ano, o for ne ci-
men to se ma nal de mais de 70 mil fru tos para os mer -
ca dos de Go iás, Ba hia e, prin ci pal men te, para os
Esta dos da re gião Su des te, onde o fru to to can ti nen se
pos sui uma ex ce len te ace i ta ção, já con so li da da em
de cor rên cia da sua alta qua li da de.

Tam bém na pe cuá ria bo vi na, o To can tins tem po -
si ção de des ta que, pos su in do o nono ma i or re ba nho do
País, com qua se 6 mi lhões de ca be ças de gado. O
Esta do pos sui mu i tas pos si bi li da des, no que diz res pe i-
to à pro du ção de car ne bo vi na, prin ci pal men te pe las

gran des ex ten sões de ter ras, cli ma fa vo rá vel o ano todo
e, mais re cen te men te, por ter-se tor na do Área Li vre de
Fe bre Afto sa. Esses di fe ren ci a is tor nam o Esta do al ta-
men te com pe ti ti vo, es pe ci al men te na pro du ção do cha -
ma do “boi ver de”, tão em voga. Essa pe cuá ria na tu ral,
onde os ani ma is atin gem o peso de aba te ali men tan-
do-se ba si ca men te de pas ta gem, sem uti li zar su ple-
men ta ção à base de pro te í na ani mal, tem seu mer ca do
em fran co cres ci men to.

A pe cuá ria ex ten si va pra ti ca da no Esta do é tam -
bém cha ma da “pe cuá ria na tu ral”, con ju gan do ex ten-
são ter ri to ri al, sol e boas pas ta gens. Ela per mi te que
os ani ma is, em sua ma i o ria da raça Ne lo re, apre sen-
tem ga nho de peso con si de rá vel, mes mo em com pa-
ra ção com a pe cuá ria al ta men te tec no ló gi ca pra ti ca-
da nas de ma is re giões do País. As re giões to can ti-
nen ses de cria e re cria do já men ci o na do “boi ver de”
são a sul e a su des te, en quan to que nas re giões nor te
e no ro es te, es pe ci al men te em Ara gua í na, re a li za-se
o pro ces so de en gor da do gado.

No Esta do fun ci o nam, atu al men te, cin co gran des
fri go rí fi cos, dois em Ara gua í na, dois em Gu ru pi e um
em Co li nas. Em 1999, fo ram co mer ci a li za das apro xi ma-
da men te 125 mil to ne la das de car nes. Os prin ci pa is
mer ca dos im por ta do res fo ram os Esta dos de São Pa u-
lo, Go iás, Mi nas Ge ra is, Rio de Ja ne i ro e a Re gião Nor -
des te. Ago ra, a pe cuá ria to can ti nen se vol ta-se para a
for mu la ção de um mar ke ting mais agres si vo, ca paz de
di vul gar a qua li da de da car ne de seus re ba nhos, de
modo a con quis tar no vos mer ca dos.

Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, como se
pode ver, o Bo le tim Infor ma ti vo lan ça do pela CONAB
re tra ta de modo abran gen te a si tu a ção da agro pe cuá-
ria no To can tins. Além das in for ma ções já men ci o na-
das, ele abor da tam bém a si tu a ção das uni da des de
ar ma ze na gem exis ten tes no Esta do, os es to ques go -
ver na men ta is e os pro gra mas de co mer ci a li za ção de
pro du tos agrí co las, além dos pro gra mas so ci a is e ins -
ti tu ci o na is, como, por exem plo, o de Dis tri bu i ção de
Ces tas de Ali men tos.

Tra ta-se, por tan to, de um pe rió di co da ma i or uti li da-
de para a di vul ga ção da pu jan ça da eco no mia agro pe-
cuá ria to can ti nen se. Por isso, de se jo ma ni fes tar aqui
meu lou vor ao Mi nis té rio da Agri cul tu ra e do Abas te ci-
men to, à Com pa nhia Na ci o nal de Abas te ci men to e à sua 
Su pe rin ten dên cia Re gi o nal do To can tins, pela opor tu na
ini ci a ti va de pu bli car o Acom pa nha men to Con jun tu ral de
Pro du tos Agrí co las do To can tins.

Era o que ti nha a di zer.
Mu i to obri ga do.
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O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Nada mais
ha ven do a tra tar, a Pre si dên cia vai en cer rar os tra ba-
lhos, lem bran do às Srªs e aos Srs. Se na do res que
cons ta rá da ses são de li be ra ti va 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 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Nº 1, DE 2001
(Vo ta ção no mi nal)

Vo ta ção, em pri me i ro tur no, da Pro pos ta de
Emen da à Cons ti tu i ção nº 1, de 2001, ten do como pri -
me i ro sig na tá rio o Se na dor Ro ber to Sa tur ni no, que
de ter mi na a fi xa ção de li mi tes para gas tos com a pu -
bli ci da de de obras go ver na men ta is, ten do

Pa re cer sob nº 1.362, 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
José Agri pi no, fa vo rá vel, nos ter mos da Emen da nº
1-CCJ (Subs ti tu ti vo), que ofe re ce.

A dis cus são da ma té ria en cer rou-se na ses são
de li be ra ti va or di ná ria de 16 do cor ren te, quan do teve
sua vo ta ção trans fe ri da para hoje.

– 2 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Nº 29, DE 2001
(Vo ta ção no mi nal, se não hou ver emen das)

Ter ce i ra e úl ti ma ses são de dis cus são, em se -
gun do tur no, da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção
nº 29, de 2001, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se -
na dor Arlin do Por to, que cria os Tri bu na is Re gi o na is
Fe de ra is da 6ª e 7ª Re gião, ten do

Pa re cer sob nº 267, de 2002, da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor: Se na dor
Osmar Dias, ofe re cen do a re da ção para o se gun do tur no.

– 3 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Nº 32, DE 2001
(Vo ta ção no mi nal, se não hou ver emen das)

Ter ce i ra e úl ti ma ses são de dis cus são, em se-
gun do tur no, da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 
32, de 2001, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor
Se bas tião Ro cha, que al te ra o in ci so II do art. 37 da
Cons ti tu i ção Fe de ral para per mi tir o de sen vol vi men to
fun ci o nal de ocu pan te de car go efe ti vo ou em pre go
per ma nen te, me di an te pro ces so se le ti vo, ten do

Pa re cer sob nº 236, de 2002, da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor: Se na dor José 
Fo ga ça, ofe re cen do a re da ção para o se gun do tur no.

– 4 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Nº 48, DE 2001
(Vo ta ção no mi nal, se não hou ver emen das)

Ter ce i ra e úl ti ma ses são de dis cus são, em se -
gun do tur no, da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção
nº 48, de 2001, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se -
na dor Ber nar do Ca bral, que al te ra o “ca put” do ar ti go
27 da Cons ti tu i ção Fe de ral. (re pre sen ta ção nas
Assem bléi as Le gis la ti vas), ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.436, 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 Osmar Dias.

– 5 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Nº 4, DE 2002
(Vo ta ção no mi nal, se não hou ver emen das)

Ter ce i ra e úl ti ma ses são de dis cus são, em se -
gun do tur no, da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção
nº 4, de 2002, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na-
dor Ber nar do Ca bral, que dá nova re da ção ao pa rá-
gra fo 1º do art. 17 da Cons ti tu i ção Fe de ral, ten do

Pa re cer sob nº 336, de 2002, da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor: Se na dor José 
Fo ga ça, ofe re cen do a re da ção para o se gun do tur no.

– 6 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Nº 5, DE 2002
(Vo ta ção no mi nal, se não hou ver emen das)

Ter ce i ra e úl ti ma ses são de dis cus são, em se -
gun do tur no, da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção
nº 5, de 2002 (nº 203/95, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que dá nova re da ção ao pa rá gra fo 1º do ar ti go 222 da
Cons ti tu i ção Fe de ral, su pri min do-se o pa rá gra fo 2º
do re fe ri do ar ti go, que tra ta da pro pri e da de de em pre-
sas jor na lís ti cas e de ra di o di fu são so no ra e de sons e
ima gens, ten do

Pa re cer sob nº 337, de 2002, da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor: Se na dor
Ro meu Tuma, ofe re cen do a re da ção para o se gun do
tur no.

– 7 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Nº 42, DE 2000
(Vo ta ção no mi nal, se não hou ver emen das)

Qu in ta e úl ti ma ses são de dis cus são, em pri me i-
ro tur no, da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº
42, de 2000, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na-
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dor Ma gui to Vi le la, que dá nova re da ção ao art. 217
da Cons ti tu i ção Fe de ral, para ve dar a re con du ção
dos di ri gen tes de en ti da des de ad mi nis tra ção do des -
por to por mais de um pe río do con se cu ti vo, ten do

Pa re cer sob nº 1.178, 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
Alva ro Dias, fa vo rá vel, com as Emen das nºs 1 e 2-CCJ,
que apre sen ta, e vo tos con trá ri os dos Se na do res José
Edu ar do Du tra, Le o mar Qu in ta ni lha e Bel lo Par ga.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria de 15 do cor ren te, quan do teve
sua dis cus são adi a da para hoje.

– 8 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Nº 19, DE 2002
(Inclu í da em Ordem do Dia nos ter mos do 

Re que ri men to nº 245, de 2002 – 
art. 357 do Re gi men to Inter no)

(Vo ta ção no mi nal, se não hou ver emen das)

Qu in ta e úl ti ma ses são de dis cus são, em pri me i-
ro tur no, da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº
19, de 2002 (nº 289/2000, na Câ ma ra dos De pu ta-
dos), de ini ci a ti va do Pre si den te da Re pú bli ca, que
acres cen ta o art. 84 ao Ato das Dis po si ções Cons ti tu-
ci o na is Tran si tó ri as, in cor po ran do os Po li ci a is Mi li ta-
res do ex tin to Ter ri tó rio Fe de ral de Ron dô nia aos Qu -
a dros da União, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 341, de 2002, da Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor:
Se na dor Mo re i ra Men des.

– 9 –
PARECER Nº 385, DE 2002

(Inclu í do em Ordem do Dia nos ter mos do
 Re que ri men to nº 270, de 2002 – 

art. 281 do Re gi men to Inter no)
(Esco lha de Au to ri da de)

(Vo ta ção se cre ta)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pa re cer nº
385, de 2002, da Co mis são Cons ti tu i ção, Jus ti ça e
Ci da da nia, Re la tor: Se na dor Lú cio Alcân ta ra, so -
bre a Men sa gem nº 129, de 2002 (nº 310/2002, na
ori gem), pela qual o Pre si den te da Re pú bli ca sub -
me te à de li be ra ção do Se na do o nome do Dou tor
Gil mar Fer re i ra Men des, para exer cer o car go de
Mi nis tro do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral na vaga de -
cor ren te da apo sen ta do ria do Mi nis tro José Néri
da Sil ve i ra.

– 10 –
PARECER Nº 386, DE 2002

(Inclu í do em Ordem do Dia nos ter mos do 
Re que ri men to nº 271, de 2002 – 
art. 281 do Re gi men to Inter no)

(Esco lha de Au to ri da de)
(Vo ta ção se cre ta)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pa re cer nº 386,
de 2002, da Co mis são de Ser vi ços de Infra-Estru tu-
ra, Re la tor: Se na dor Ma u ro Mi ran da, so bre a Men sa-
gem nº 139, de 2002 (nº 341/2002, na ori gem), pela
qual o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te à de li be ra-
ção do Se na do o nome do Se nhor Mi guel Da rio
Ardis so ne Nu nes, para exer cer o car go de Di re tor de
Infra-Estru tu ra Ter res tre do De par ta men to Na ci o nal
de Infra-Estru tu ra de Trans por tes – DNIT, em subs ti-
tu i ção a Ro gé rio Gon za les Alves.

– 11 –
PROJETO DE LEI DO SENADO

Nº 116, DE 2002

Dis cus são, em pri me i ro tur no, do Pro je to de Lei
do Se na do nº 116, de 2002, de ini ci a ti va da Co mis são
Mis ta de Se gu ran ça Pú bli ca, que acres cen ta ar ti go
ao Có di go Pe nal e mo di fi ca a pena co mi na da aos cri -
mes de cor rup ção ati va e pas si va.

– 12 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 299, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De -
cre to Le gis la ti vo nº 299, de 2001 (nº 284/96, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o tex to do Se gun-
do Pro to co lo ao Acor do Ge ral so bre o Co mér cio de
Ser vi ços da Orga ni za ção Mun di al do Co mér cio,
ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 79, de 2002, da Co-
mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal,
Re la tor: Se na dor Lú dio Co e lho.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria de 9 de abril úl ti mo, quan do teve 
sua dis cus são adi a da para hoje.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Está en -
cer ra da a ses são.

(Le van ta-se a ses são às 18 ho ras e 21 
mi nu tos.)

(OS 14980/02)
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Ata da 66ª Ses são De li be ra ti va Ordi ná ria
em 22 de maio 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, Edi son Lo bão
Anto nio Car los Va la da res, Osmar Dias e Chi co Sar to ri

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

Ade mir Andra de – Adir Gen til – Alber to Sil va –
Álva ro Dias – Amir Lan do – Ante ro Paes de Bar ros –
Anto nio Car los Jú ni or – Antô nio Car los Va la da res –
Ari Stad ler – Arlin do Por to – Artur da Ta vo la – 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 –
Chi co Sar to ri – Edi son Lo bão – Edu ar do Si que i ra
Cam pos – Edu ar do Su plicy – Fer nan do Ri be i ro –
Fran ce li no Pe re i ra – Fran cis co Escór cio – Fre i tas
Neto – Ge ral do Cân di do – Ge ral do Melo – Ger son
Ca ma ta – Gil ber to Mes tri nho – Gil vam Bor ges – He lo-
í sa He le na – Iris Re zen de – Jef fer son Pe res – João
Alber to Sou za – Jo nas Pi nhe i ro – José Agri pi no –
José Alen car – José Edu ar do Du tra – José Fo ga ça –
José Jor ge – José Sar ney – José Ser ra – Ju vên cio da
Fon se ca – La u ro Cam pos – Le o mar Qu in ta ni lha –
Lind berg Cury – Lú cio Alcân ta ra – Lú dio Co e lho –
Luiz Ota vio – 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 – Ney Su as su na –
Osmar Dias – Pa u lo Har tung – Pa u lo Sou to – Pe dro
Si mon – Ra mez Te bet – Re gi nal do Du ar te – 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 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 – Wel ling ton Ro ber to.

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

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

O Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Ma -
gui to Vi le la, pro ce de rá à le i tu ra do Expe di en te.

É lido o se guin te:

EXPEDIENTE

MENSAGEM

DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Nº 163, de 2002 (nº 388/2002, na ori gem), de
17 do cor ren te, res ti tu in do au tó gra fos do Pro je to de
Lei da Câ ma ra nº 9, de 2002 (nº 6.059/2002, na
Casa de ori gem), que acres cen ta alí nea ao in ci so I
do art. 23 da Lei nº 8.977, de 6 de ja ne i ro de 1995,
que dis põe so bre o Ser vi ço de TV a Cabo, para in-
clu ir ca nal re ser va do ao Su pre mo Tri bu nal Fe de ral,
san ci o na do e trans for ma do na Lei nº 10.461, de 17
de maio de 2002.

AVISO

DO MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA

Nº 477/2002, de 20 do cor ren te, en ca mi nhan do
as in for ma ções em res pos ta ao Re que ri men to nº 139, 
de 2002, de au to ria do Se na dor Mo za ril do Ca val can ti.

As in for ma ções fo ram en ca mi nha das,
em có pia ao Re que ren te.

O Re que ri men to vai ao Arqui vo.
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PARECERES

PARECER Nº 417, DE 2002

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 27, de 2002
(nº 1.432/l999, na Casa de ori gem), que
ins ti tui o 12 de agos to como Dia Na ci o nal
da Ju ven tu de.

Re la tor: Se na dor Ri car do San tos

I – Re la tó rio

O Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 27, de 2002 (nº
1.432, de 1999, na ori gem), de au to ria da no bre De -
pu ta da Alci o ne Athay de, ins ti tui o Dia Na ci o nal da Ju -
ven tu de a ser ce le bra do anu al men te no dia 12 de
agos to, em todo o País.

Na Câ ma ra dos De pu ta dos, a pro po si ção em
epí gra fe re ce beu pa re cer fa vo rá vel da Co mis são de
Se gu ri da de So ci al e Fa mí lia, da Co mis são de Edu ca-
ção, Cul tu ra e Des por to e da Co mis são de Cons ti tu i-
ção e Jus ti ça e de Re da ção.

Em exa me na Co mis são de Edu ca ção do Se na-
do Fe de ral, o pro je to não re ce beu emen das no pra zo
re gi men tal.

II – Aná li se

A aber tu ra de uma data es pe cí fi ca no ca len dá-
rio bra si le i ro de efe mé ri des atua po si ti va men te no
sen ti do de cha mar a aten ção do Esta do e da so ci e da-
de para a im por tân cia da de fe sa e pro mo ção da ju-
ven tu de, por in ter mé dio da de fi ni ção de po lí ti cas es -
pe cí fi cas e ado ção de me di das des ti na das à sua sal -
va guar da e ao seu de sen vol vi men to.

Um do cu men to re cen te das Na ções Uni das –
a cha ma da Car ta de Lis boa – deu en se jo à pre sen te
ini ci a ti va do Con gres so Na ci o nal. Como in for ma a
jus ti fi ca ção do pro je to em exa me, foi esse o epí te to
re ce bi do pela De cla ra ção de Lis boa so bre Po lí ti cas
e Pro gra mas de Ju ven tu de, apro va da na ca pi tal por -
tu gue sa, no dia 12 de agos to de 1998, como re sul-
ta do da con fe rên cia so bre o tema pro mo vi da pe las
Na ções Uni das.

Esse ins tru men to agre ga, aos seus ob je ti vos, a 
in ten ção de tra çar “uma es tra té gia de atu a ção que
bus ca cor ri gir e pre ve nir os pro ble mas e ma ze las
que per tur bam os jo vens, des vi an do-os da tra je tó ria
da pro mo ção hu ma na e da re a li za ção.”

O Bra sil, em face des se com pro mis so, deve to -
mar po si ção em fa vor de sua imen sa po pu la ção de

jo vens, que aí está a me re cer pro gra mas vol ta dos
para o seu ple no de sen vol vi men to, es pe ci al men te
nas áre as de sa ú de, edu ca ção e ha bi li ta ção pro fis si-
o nal.

A es co lha da data alu si va à apro va ção da Car ta
de Lis boa para mar car a data con sa gra da à ju ven tu de
é bas tan te opor tu na e ser ve de pon to de par ti da para
a re fle xão e, so bre tu do, para a ado ção dos prin cí pi os
de fen di dos na im por tan te pa u ta de in ten ções. Enten -
de mos que essa ce le bra ção pode se con ver ter em
um ape lo às cons ciên ci as, de for ma a pro mo ver a mo -
bi li za ção da so ci e da de em tor no das ques tões que
afli gem o co ti di a no do jo vem ci da dão bra si le i ro.

III – Voto

Pelo ex pos to, e por não en con trar mos óbi ces de 
na tu re za cons ti tu ci o nal, ju rí di ca ou de téc ni ca le gis la-
ti va, ma ni fes ta mo-nos pela apro va ção do Pro je to de
Lei da Câ ma ra nº 27, de 2002 (nº 1.432, de 1999, na
ori gem).

Sala da Co mis são, 14 de maio de 2002. – Mo-
re i ra Men des, Vice-Pre si den te no exer cí cio da Pre -
si dên cia – Ri car do San tos, Re la tor – Re gi nal do
Du ar te – Antô nio Car los Jú ni or – Emi lia Fer nan-
des – Lú cio Alcân ta ra – Ge ral do Cân di do – Ca sil-
do Mal da ner – Ger son Ca ma ta – Luiz Otá vio –
Chi co Sar to ri – Ro ber to Sa tur ni no – Ro me ro
Jucá – Ro meu Tuma – Ge ral do Althoff.

PARECER Nº 418, DE 2002

Da Co mis são de Edu ca ção so bre o
Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 28, de 2002
–1.219/ 1999–na ori gem),casa que dis põe
so bre a cri a ção do Dia Na ci o nal do Con -
su mi dor.

Re la tor: Se na dor Ger son Ca ma ta

I – Re la tó rio

Vem a esta Co mis são o Pro je to de Lei da Câ ma-
ra nº 28, de 2002 (PL nº 1.219, de 1999, na ori gem),
de ini ci a ti va do De pu ta do Ié dio Rosa.

Pelo art. 1º, pro põe-se à cri a ção do Dia Na ci o nal
do Con su mi dor, a ser co me mo ra do anu al men te no
dia 15 de mar ço.

O art. 2º pre vê que ”os ór gãos fe de ra is, es ta-
du a is e mu ni ci pa is de de fe sa do con su mi dor pro mo-
ve rão fes ti vi da des, de ba tes, pa les tras e ou tros
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even tos“, com o ob je ti vo de dis se mi nar os di re i tos
do con su mi dor.

O au tor da pro pos ta, ao jus ti fi cá-la, men ci o na o
pro gres so das re la ções de con su mo, já al can ça do
com o ad ven to da lei que as re gu la, e re al ça a ne ces-
si da de de cons ci en ti za ção e ori en ta ção dos con su mi-
do res.

Na Câ ma ra dos De pu ta dos, a pro po si ção foi
apre ci a da e apro va da, por una ni mi da de de vo tos, na 
Co mis são de De fe sa do Con su mi dor, Meio Ambi en-
te e Mi no ri as e na Co mis são de Edu ca ção, Cul tu ra e 
Des por to, e re ce beu pa re cer, tam bém unâ ni me, pela 
cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de e téc ni ca le gis la ti va,
com emen das, na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti-
ça e de Re da ção.

Com fun da men to no art. 65 da Cons ti tu i ção
Fe de ral e no ad. 134 do Re gi men to Co mum, a pro-
po si ção sob co men to foi en ca mi nha da a esta Casa,
em 12 de abril de 2002.

É o re la tó rio.

II – Aná li se

Cabe a esta Co mis são opi nar so bre a cons ti tu ci-
o na li da de, ju ri di ci da de, re gi men ta li da de e mé ri to da
ma té ria sob aná li se.

O pro je to de lei em ques tão está em con for mi-
da de com os pre ce i tos cons ti tu ci o na is con cer nen tes
à com pe tên cia nor ma ti va da União, às atri bu i ções
do Con gres so Na ci o nal e à le gi ti mi da de da ini ci a ti va
le gis la ti va. A pro po si ção não con tra ria dis po si ções
le ga is nem re gi men ta is.

Ade ma is, está de acor do com o art. 5º, XXXII,
o qual de fi ne que ”o Esta do pro mo ve rá, na for ma da 
lei, a de fe sa do con su mi dor“ e com o art. 170, V, que 
es ta be le ce como um dos prin cí pi os da or dem eco-
nô mi ca, a de fe sa do con su mi dor.

No to can te ao mé ri to, note-se que a pro po si-
ção está em to tal con so nân cia com o dis pos to no
art. 4º IV, da Lei nº 8.078, de 11 de se tem bro de
1990 – Có di go de De fe sa do Con su mi dor – CDC,
que de ter mi na:

Art. 4º A Po lí ti ca Na ci o nal das Re la-
ções de Con su mo tem por ob je ti vo o aten di-
men to das ne ces si da des dos con su mi do res,
o res pe i to a sua dig ni da de, sa ú de e se gu-
ran ça, a pro te ção de seus in te res ses eco nô-
mi cos, a me lho ria da sua qua li da de de vida,
bem como a trans pa rên cia e har mo nia das

re la ções de con su mo, aten di dos os se guin-
tes prin cí pi os:

.............................................................
IV – edu ca ção e in for ma ção de for ne-

ce do res e con su mi do res, quan to aos seus
di re i tos e de ve res, com vis tas à me lho ria do
mer ca do de con su mo;

Com efe i to, o pro je to sob es tu do, que
tem por fim a dis se mi na ção dos di re i tos do
con su mi dor, vem com ple men tar o CDC,
con tri bu in do para o apri mo ra men to das re la-
ções de con su mo.

.............................................................
Entre tan to, é ca bí vel a apre sen ta ção

de emen da para aper fe i ço ar a re da ção do
art. 2º do pro je to em epí gra fe.

III – Voto

Di an te do ex pos to, opi na mos pela cons ti tu ci o-
na li da de, ju ri di ci da de, re gi men ta li da de e, no mé ri to,
pela apro va ção do Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 28,
de 2002, com a emen da de re da ção a se guir apre -
sen ta da.

EMENDA Nº 1–CE.

Dê-se ao art. 2º do pro je to a se guin te re da ção:

Art. 2º Os ór gãos fe de ra is, es ta du a is e mu ni ci-
pa is de de fe sa dos con su mi do res pro mo ve rão fes ti-
vi da des, de ba tes, pa les tras e ou tros even tos, com
vis tas a di fun dir os di re i tos do con su mi dor.

Sala da Co mis são, 14 maio de 2002. – Ri car-
do San tos, Pre si den te – Ger son Ca ma ta, Re la tor – 
Re gi nal do Du ar te – Antô nio Car los Jú ni or – Emi -
lia Fer nan des – Lú cio Alcân ta ra – Ge ral do Cân di-
do – Ca sil do Mal da ner – Luiz Otá vio – Chi co Sar -
to ri – Ro ber to Sa tur ni no – Ro me ro Jucá – Mo re i-
ra Men des – José Jor ge – Ju vên cio Da Fon se ca
– Ge ral do Althoff.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

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

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

Ca pí tu lo 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-
da de do di re i to à vida, à li ber da de, à igual da de, à se -
gu ran ça e à pro pri e da de, nos ter mos se guin tes:
....................................................................................

XXXII – o Esta do pro mo ve rá, na for ma da lei, a
de fe sa do con su mi dor;
....................................................................................
....................................................................................

Tí tu lo IV

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

Se ção VIII
Do Pro ces so Le gis la ti vo

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

Sub se ção III

Art. 65. O Pro je to de lei apro va do por uma Casa
será re vis to pela ou tra, em um só tur no de dis cus são
e vo ta ção, e en vi a do à san ção ou pro mul ga ção, se a
Casa re vi so ra o apro var, ou ar qui va do, se o re je i tar.

Pa rá gra fo úni co. Sen do o pro je to emen da do,
vol ta rá à Casa ini ci a do ra.
..................................... ...............................................
....................................................................................

TÍTULO VII
Da Ordem Eco nô mi ca e Fi nan ce i ra

Ca pí tu lo I
Dos Prin cí pi os Ge ra is da Ati vi da de Eco nô mi ca

Art. 170. A or dem eco nô mi ca, fun da da na va lo ri-
za ção do tra ba lho hu ma no e na li vre ini ci a ti va, tem
por fim as se gu rar a toda exis tên cia dig na, con for me
os di ta mes da jus ti ça so ci al, ob ser va dos os se guin tes
prin cí pi os:

I – so be ra nia na ci o nal;
II – pro pri e da de pri va da;
III – fun ção so ci al da pro pri e da de;
IV – li vre con cor rên cia;
V – de fe sa do con su mi dor;

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

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

LEI Nº 8.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990

Dis pões so bre a pro te ção do con su-
mi dor e dá ou tra pro vi dên ci as.

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

TÍTULO I
Dos Di re i tos do Con su mi dor

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

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

Ca pí tu lo II
Da Po lí ti ca Na ci o nal de Re la ções de Con su mo

Art. 4º A Po lí ti ca Na ci o nal das Re la ções de
Con su mo tem por ob je ti vo o aten di men to das ne-
ces si da des dos con su mi do res, o res pe i to à sua dig -
ni da de, sa ú de e se gu ran ça, a pro te ção de seus in -
te res ses eco nô mi cos, a me lho ria da sua qua li da de
de vida, bem como a trans pa rên cia e har mo nia das
re la ções de con su mo, aten di dos os se guin tes prin -
cí pi os:

I – re co nhe ci men to da vul ne ra bi li da de
do con su mi dor no mer ca do de con su mo;

II – ação go ver na men tal no sen ti do de
pro te ger efe ti va men te o con su mi dor:

a)  por ini ci a ti va di re ta;

b) por in cen ti vos à cri a ção e de sen vol-
vi men to de as so ci a ções re pre sen ta ti vas;

c) pela pre sen ça do Esta do no mer ca-
do de con su mo;

d) pela ga ran tia dos pro du tos e ser vi-
ços com pa drões ade qua dos de qua li da de,
se gu ran ça, du ra bi li da de e de sem pe nho.

III – har mo ni za ção dos in te res ses dos
par ti ci pan tes das re la ções de con su mo e
com pa ti bi li za ção da pro te ção do con su mi dor
com a ne ces si da de de de sen vol vi men to
eco nô mi co e tec no ló gi co, de modo a vi a bi li-
zar os prin cí pi os nos qua is se fun da a or-
dem eco nô mi ca (art. 170, da Cons ti tu i ção
Fe de ral), sem pre com base na boa-fé e
equi lí brio nas re la ções en tre con su mi do res
e for ne ce do res;

...........................................................
IV – edu ca ção e in for ma ção de for ne-

ce do res e con su mi do res, quan to aos seus
di re i tos e de ve res, com vis tas à me lho ria do
mer ca do de con su mo;
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PARECER Nº 419, 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 14, de
2002 (nº 1.146, de 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 Cul tu ral Nor-
te-Pa ra na en se, para exe cu tar ser vi ço de
ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo-
du la da na ci da de de Ara pon gas, Esta do
do Pa ra ná.

Re la tor: Se na dor Álva ro Dias

I – Re la tó rio

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 501,
de 2001, 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 814, de 28 
de de zem bro de 2000, que ou tor ga per mis são à
Fun da ção Cul tu ral Nor te-Pa ra na en se 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 Ara pon gas, Esta do do Pa ra ná.

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
Órgãos 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 Luiz
Mo re i ra, 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 Cul tu ral
Nor te-Pa ra na en se (cf. fl. 70):

• Di re tor Pre si den te – José Edu ar do Wi e le wic ki
• Di re to ra Vice-pre si den te – Bár ba ra Laf fran chi
• Di re to ra Se cre tá ria – He le na Be a triz Wi e le wic ki
• Di re tor ad mi nis tra ti vo e Fi nan ce i ro Mar co Antô nio
Laf fran chi

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 cão 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 e de sons e
ima gens“.

Além dis so, de vi do à sua es pe ci fi ci da de, os ca -
na is de ra di o di fu são Edu ca ti va são re ser va dos à ex -
plo ra ção da União, es ta dos e mu ni cí pi os, uni ver si-
da des e fun da ções cons ti tu í das no Bra sil, com fi na li-
da de edu ca ti va, con for me pre ce i tua o art. 14 do De -
cre to nº 236, de 28 de fe ve re i ro de 1967, que com-
ple men tou e mo di fi cou a Lei nº 4.117, de 27 de
agos to de 1962, que ”ins ti tui o Có di go Bra si le i ro de
Te le 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 cão 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 14, de 2002.

Sala da Co mis são, 21 de maio de 2002.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LEI Nº 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962

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

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

DECRETO 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, as 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, so 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 mên 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.;

abin 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 digO 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.

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

PARECER Nº 420, 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 15, de
2002 (nº 1.147/2001, na Câ ma ra dos De-
pu ta dos), que apro va o ato que ou tor ga
con ces são à Fun da ção Cul tu ral Nor-
te-Pa ra na en se, para exe cu tar ser vi ço de
ra di o di fu são de sons e ima gens na ci da-
de de Ara pon gas, Esta do do Pa ra ná.

Re la tor: Se na dor Alva ro Dias

I – Re la tó rio

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 369, de
2001, 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 do De cre to de 16 de abril de 2001, que ou tor-
ga con ces são à Fun da ção Cul tu ral Nor te-Pa ra na en se
para exe cu tar, pelo pra zo de quin ze anos, sem di re i to de 
ex clu si vi da de, com fins ex clu si va men te edu ca ti vos, ser -
vi ço de ra di o di fu são de sons e ima gens na ci da de de
Ara pon gas, Esta do do Pa ra ná.

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 Si las Câ ma ra, 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 à di re ção da Fun da ção Cul tu ral
Nor te-Pa ra na en se (cf. fl. 70):

• Di re tor Pre si den te – José Edu ar do Wi e le wic ki
• Di re tor Vice-Pre si den te – Bár ba ra Laf fran chi
• Di re tor Se cre tá rio – He le na Be a triz Wi e le wic ki
• Di re tor Admi nis tra ti vo e Fi nan ce i ro – Mar co Antô -
nio Laf fran chi

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 e de sons e
ima gens“.

Além dis so, de vi do à sua es pe ci fi ci da de, os ca-
na is de ra di o di fu são edu ca ti va são re ser va dos à ex-
plo ra ção da União, es ta dos e mu ni cí pi os, uni ver si da-
des e fun da ções cons ti tu í das no Bra sil, com fi na li da de
edu ca ti va, con for me pre ce i tua o art. 14 do De cre to nº
236, de 28 de fe ve re i ro de 1967, que com ple men tou e 
mo di fi cou a Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962,
que ”ins ti tui o Có di go Bra si le i ro de Te le 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 15, de 2002.

Sala da Co mis são, 21 de maio de 2002. – Ri-
car do San tos, Pre si den te – Álva ro Dias, Re la tor.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

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

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

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

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

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

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

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

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

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

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

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

LEI 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, as 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, so 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.
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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.

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

O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) – O Expe -
di en te lido vai à pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) – A Pre si-
dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que os Pro je tos de Lei
da Câ ma ra nº 27, de 2002 (nº 1.432/99, na Casa de
ori gem), que ins ti tui o 12 de agos to como Dia Na ci o-
nal da Ju ven tu de; e nº 28, de 2002 (nº 1.219/99, na
Casa de ori gem), que dis põe so bre a cri a ção do Dia
Na ci o nal do Con su mi dor, cu jos pa re ce res fo ram li-
dos an te ri or men te, fi ca rão pe ran te a Mesa du ran te
cin co dias úte is, a fim de re ce be rem 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 (Osmar Dias) – 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 Ma gui to Vi le la.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 281, DE 2002

Se nhor Pre si den te,
Re que i ro, nos ter mos do art. 258 do Re gi men to

Inter no do Se na do Fe de ral, a tra mi ta ção em con jun to
do Pro je to de Lei do Se na do nº 167, de 2001, que dis -
põe so bre o ge ren ci a men to dos re sí du os de ser vi ços
de sa ú de com o Pro je to de Lei do Se na do nº 265, de
1999, que ins ti tui a Po lí ti ca Na ci o nal de Re sí du os Só -
li dos, na for ma do art. 260, II, b, por ver sa rem so bre a
mes ma ma té ria.

Sala das Ses sões, 22 de maio de 2002. – Se-
bas tião Ro cha.

O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) – O re que ri-
men to será pu bli ca do e, pos te ri or men te, in clu í do em
Ordem do Dia, nos ter mos do art. 255, in ci so II, “c”,
item VIII, do Re gi men to Inter no.

O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) – Encer-
rou-se on tem o pra zo para apre sen ta ção de emen das
às se guin tes ma té ri as:

 – Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 146,
de 2001 (nº 1.164/99, na Casa de ori gem),
que de no mi na “Ae ro por to de Por to Ve-
lho/Go ver na dor Jor ge Te i xe i ra de Oli ve i ra”
o Ae ro por to de Por to Ve lho, Esta do de Ron -
dô nia; e 

 – Pro je to  de Lei da Câ ma ra  nº 2,
de  2002 (nº 2.372/2000, na Casa de ori -
gem), que 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.

Não ten do re ce bi do emen das, as ma té ri as se rão
in clu í das em Ordem do Dia opor tu na men te.

O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) – A Pre si-
dên cia lem bra ao Ple ná rio a re a li za ção de ses são es-
pe ci al do Se na do, ama nhã, às 10 ho ras, des ti na da a
ho me na ge ar os 50 anos de fun da ção da Con fe rên cia
Na ci o nal dos Bis pos do Bra sil – CNBB, de acor do
com o Re que ri men to nº 110, de 2002, do Se na dor Pe -
dro Si mon e ou tros Srs. Se na do res.

Escla re ce, ain da, que logo após o tér mi no da
ses são es pe ci al será re a li za da ses são or di ná ria do
Se na do.

O Sr. Osmar Dias 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 Vice-Pre si den te.

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.

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO. Pela
or dem.) – Sr. Pre si den te, so li ci to mi nha ins cri ção
para uma co mu ni ca ção ina diá vel, no mo men to opor -
tu no.

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, pela or dem.

O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC
Pela or dem.) – Sr. Pre si den te, peço a mi nha ins cri-
ção para uma co mu ni ca ção ina diá vel, em se gun do
lu gar.

O SR OSMAR DIAS (PDT – 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) – V. Exª tem a pa la vra, pela or dem.

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR. Pela or dem.) –
Sr. Pre si den te, peço a mi nha ins cri ção para uma co -
mu ni ca ção ina diá vel, em ter ce i ro lu gar.

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 para o uso a pa la vra, por cin co
mi nu tos, para uma co mu ni ca ção ina diá vel, nos ter -
mos do art. 158, § 2º, do Re gi men to Inter no.

O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO) – 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.

O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO. Pela or-
dem.) – Sr. Pre si den te, da mes ma for ma, peço a mi -
nha ins cri ção para uma co mu ni ca ção ina diá vel.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da-
res) – Se hou ver pos si bi li da de, V. Exª será o quar to
ora dor a usar da pa la vra para uma co mu ni ca ção
ina diá vel.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da-
res) – Há ora do res ins cri tos.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Pa u lo Har tung,
por ces são do Se na dor Ma u ro Mi ran da.

O SR. PAULO HARTUNG (PSB – ES. Pro nun-
cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) –
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, está cada dia
mais com ple xo o ce ná rio para a atu a ção do Bra sil
no pla no in ter na ci o nal. No úl ti mo dia 16 de maio, em 
seu dis cur so na re u nião de cú pu la da União Eu ro-
péia e da Amé ri ca La ti na e Ca ri be, o Pre si den te
Fer nan do Hen ri que Car do so pro pôs tro car o medo
do ter ro ris mo por uma “agen da da es pe ran ça”. Dois
dias de po is, o Vice-Pre si den te nor te-ame ri ca no vol -
tou a ater ro ri zar a opi nião pú bli ca de seu país ao
afir mar ser “qua se cer ta” a pers pec ti va de no vos
aten ta dos ter ro ris tas nos Esta dos Uni dos, co man da-
dos pela or ga ni za ção Al Qu a e da.

Ape sar da co in ci dên cia ou do aca so na fla-
gran te di fe ren ça de pers pec ti vas, a de cla ra ção do
Vice-Pre si den te ame ri ca no, na mi nha opi nião, não
foi uma res pos ta e nem teve como ob je ti vo con tes tar
a po si ção bra si le i ra. Tal vez nem mes mo te nha to ma-
do co nhe ci men to dela. É o mais pro vá vel. Foi uma
ação foi vol ta da para o pú bli co in ter no, uma ten ta ti va
de des vi ar a aten ção da opi nião pú bli ca nor te-ame ri-
ca na das acu sa ções de se to res im por tan tes da im-
pren sa e da opo si ção de mo cra ta de que hou ve des -

ca so do Go ver no Bush para im pe dir os aten ta dos de 
11 de se tem bro.

O im por tan te, no en tan to, é ter mos em men te
o de sen con tro das pri o ri da des e o que isso pode
sig ni fi car em ter mos con cre tos na re a li da de atu al.
Ou seja, en quan to a di plo ma cia bra si le i ra pro põe
mu dar a agen da in ter na ci o nal, re for çan do, nas pa la-
vras do pró prio Pre si den te, te mas como “o co mér cio
aber to, uma nova ar qui te tu ra fi nan ce i ra para o mun -
do, a luta con tra a po bre za e a ex clu são so ci al e cul -
tu ral”, os Esta dos Uni dos re for çam a sua re tó ri ca de
guer ra con tra o ter ror.

Sr. Pre si den te, após os aten ta dos de 11 de se -
tem bro, foi ex tre ma men te co mum ou vir mos di zer
que o mun do não se ria mais o mes mo dali para
fren te. De tão usa da, a ima gem des gas tou-se ra pi-
da men te. O que pou cos ou sa ram a afir mar, na que le
de li ca do mo men to, foi que as mu dan ças que es ta-
vam por vir não de pen di am tan to do al can ce da
ação cri mi no sa dos ter ro ris tas, mas sim do sen ti do
que te ria a re a ção nor te-ame ri ca na e o fu tu ro da
sua po lí ti ca ex ter na.

Ape sar de sua gra vi da de, os aten ta dos não cri -
a ram um mun do novo, mas ti ve ram o pa pel de le gi ti-
mar con cep ções mais du ras e cru as em ter mos de
po lí ti ca ex te ri or nor te-ame ri ca na, po si ções que já se 
de sen vol vi am há al gum tem po e que ain da guar da-
vam um cer to pu dor para se rem mos tra das aber ta-
men te.

Se gun do al guns ana lis tas, con so li dou-se no
go ver no nor te-ame ri ca no a su pre ma cia de uma vi-
são de po lí ti ca ex ter na que está sen do ca rac te ri za-
da como uma po lí ti ca uni la te ral e glo ba li zan te. Uma
po lí ti ca que se con fe re o di re i to de in ter vir em qual -
quer as sun to ou par te do pla ne ta sem pre que fo rem
con tra ri a dos os seus in te res ses ou po si ções po lí ti-
cas, ide o ló gi cas, co mer ci a is e ou tros.

O Emba i xa dor Ru bens Bar bo sa, em ex ce len te
es tu do apre sen ta do no XIV Fó rum Na ci o nal pro mo-
vi do pelo Insti tu to Na ci o nal de Altos Estu dos, dis po-
ní vel no site , ex põe uma in ter pre ta ção bas tan te rica 
da evo lu ção da po lí ti ca ex ter na da ad mi nis tra ção
Ge or ge Bush, que, re co lo ca da em pri me i ro pla no,
após os ata ques de 11 de se tem bro, têm os ci la do
en tre uma po si ção mul ti la te ra lis ta e uma cres cen te
uni la te ra lis ta. Há uma ten dên cia em res trin gir as re -
la ções com o fó runs mul ti la te ra is – e es ta mos as sis-
tin do a isso qua se que men sal men te –, e à la car te,
como es tão di zen do al guns ana lis tas, dan do pri o ri-
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da de à de fe sa de in te res ses na ci o na is, ao in vés de
so lu ções de con sen so in ter na ci o nal.

O cres cen te uni la te ra lis mo tor na-se ex pres so
na re je i ção a qual quer acor do que pos sa res trin gir a 
ação do go ver no nor te-ame ri ca no. São os ca sos da
re cu sa em ra ti fi car o Pro to co lo de Kyo to e o aban do-
no dos com pro mis sos as su mi dos para a cons ti tu i-
ção do Tri bu nal Pe nal Inter na ci o nal. No pri me i ro
caso, a ad mi nis tra ção Bush opta por uma le gis la ção
in ter na de con tro le de emis são de po lu en tes e, no
se gun do, ar gu men ta que o tra ta men to de cri mes por 
cor tes es pe ci a is se ria su fi ci en te. Nos dois exem plos
a pos tu ra é a mes ma: per mi tir o tra to pon tu al dos
pro ble mas e evi tar as su mir obri ga ções per ma nen tes
que pos sam ge rar cons tran gi men tos fu tu ros aos in-
te res ses nor te-ame ri ca nos.

Tam bém é pos sí vel in ter pre tar cer tos as pec tos
da po lí ti ca ex ter na nor te-ame ri ca na como par te de
uma es tra té gia de for ta le ci men to po lí ti co ele i to ral do 
go ver no, em par ti cu lar a sua su bor di na ção a in te res-
ses emi nen te men te pa ro qui a is. O Pre si den te Ge or-
ge W. Bush foi ele i to por uma es cas sa ma i o ria, em
um ple i to que teve seus re sul ta dos dis cu ti dos na
jus ti ça. Um go ver no que co me çou fra co e que bus ca
con so li dar sua po si ção no Le gis la ti vo por meio de
con ces sões lo ca li za das, pa ro qui a is, a des pe i to dos
an ta go nis mos que es sas pro vo cam no âm bi to in ter-
na ci o nal.

Os prin ci pa is exem plos vêm da fren te eco nô-
mi ca, des ta can do-se o pro te ci o nis mo à im por ta ção
de pro du tos si de rúr gi cos e a Lei Agrí co la. São ações 
que con tra ri am e po dem in vi a bi li zar ini ci a ti vas mul ti-
la te ra is de am plo al can ce, como as ne go ci a ções da
Alca e a nova ro da da da OMC. Mas, há ca sos de
sub mis são do re la ci o na men to po lí ti co in ter na ci o nal
a um pa ro qui a lis mo que en vol ve até ques tões de cu -
nho fa mi li ar. O dis cur so de Ge or ge W. Bush so bre a
sus pen são do em bar go eco nô mi co a Cuba está
sen do in ter pre ta do como um show de mar ke ting
des ti na do a for ta le cer a can di da tu ra de seu ir mão
en tre a co mu ni da de cu ba no-ame ri ca na da Fló ri da.

O ex-Mi nis tro Luís Fe li pe Lam pre ia, em en tre-
vis ta ao jor nal O Esta do de S.Pa u lo, aler tou con tra
o ris co de es tar sen do ge ra da uma pos tu ra an ti a me-
ri ca na no Bra sil, em fun ção dos re cen tes de sen ten-
di men tos com os EUA. Os pre con ce i tos de vem ser
evi ta dos, es pe ci al men te nas dis cus sões so bre as-
sun tos in ter na ci o na is, mas, isso não nos pode le var
a des con si de rar os fa tos, e es ses fa lam por si pró-
prio. Por um lado, não há por que su pe res ti mar as di -
ver gên ci as atu a is, ten do em vis ta as re la ções his tó-

ri cas en tre os dois pa í ses e o con jun to de in te res ses
co muns que os vin cu la no pre sen te e no fu tu ro. Por
ou tro, não é pos sí vel en ten der a mu dan ça de pri o ri-
da des da agen da in ter na ci o nal sem con si de rar a po -
lí ti ca nor te-ame ri ca na. Os Esta dos Uni dos re pre sen-
tam hoje mais de 30% do PIB mun di al. São res pon-
sá ve is por cer ca de 25% da pro du ção in dus tri al, são 
gran des ex por ta do res de bens cul tu ra is – o ci ne ma
ame ri ca no está pre sen te em todo o mun do – e os
ma i o res in ves ti do res e re cep to res de in ves ti men tos.
Isso sem fa lar do enor me po de rio mi li tar, úni co en tre
os pa í ses de sen vol vi dos para exer cer o po der de
con tro le no âm bi to mun di al. A re o ri en ta ção das suas
di re tri zes tem, por tan to, re fle xo prá ti co e ime di a to para 
o mun do e para o Bra sil.

As mu dan ças nas pri ma zi as da agen da in ter-
na ci o nal tam bém re sul ta ram numa re du ção do peso
re la ti vo da Amé ri ca La ti na na con jun tu ra atu al e, em
con se qüên cia, do pró prio Bra sil. Sen do o de sen vol-
vi men to e a aber tu ra co mer ci al te mas cen tra is, a
Amé ri ca La ti na cres ce na tu ral men te de im por tân cia,
ten do em vis ta as re la ções cru za das com a União
Eu ro péia e com os Esta dos Uni dos e as po ten ci a li-
da des e ne ces si da des es pe cí fi cas da nos sa re gião.
Sen do a se gu ran ça e a guer ra ao ter ror os te mas
cen tra is, há um na tu ral des lo ca men to ge o po lí ti co
das pri o ri da des mun di a is. A ques tão da se gu ran ça
não é me nos im por tan te para a Amé ri ca La ti na, em
es pe ci al a atu a ção do nar co trá fi co e do cri me or ga-
ni za do in ter na ci o nal na re gião, e esse é um es pa ço
para a re pac tu a ção de agen das. Po rém, ain da há
um enor me ca mi nho a ser per cor ri do para que o as -
sun to seja tra ta do nos mar cos de uma po lí ti ca de
de sen vol vi men to re gi o nal.

A ten dên cia ao for ta le ci men to de cor ren tes po -
lí ti cas na ci o na is con trá ri as aos pro ces sos de in te-
gra ção co o pe ra ti va no pla no in ter na ci o nal é ou tro
dado pre o cu pan te da con jun tu ra. O acir ra men to das
ten sões in ter na ci o na is e da in to le rân cia está cri an do
o am bi en te pro pí cio para o re cru des ci men to de po-
si ções ul tra na ci o na lis tas e fun da men ta lis tas. O con-
fli to en tre Isra el e os pa les ti nos, que me re ce ria um
pro nun ci a men to es pe cí fi co, é o exem plo mais ex tre-
ma do de até onde o en fra que ci men to das po si ções
pro gres sis tas e fa vo rá ve is a uma glo ba li za ção co o-
pe ra ti va po dem le var a hu ma ni da de. No âm bi to eu-
ro peu, o avan ço da ul tra di re i ta si na li za um fu tu ro no
qual só ten dem a cres cer as di fi cul da des para uma
agen da ba se a da no de sen vol vi men to e no com ba te
às de si gual da des in ter na ci o na is.
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Em con jun to, Sr. Pre si den te, há di ver sos ele-
men tos que in di cam um pe río do de ma i o res com pli-
ca ções para o Bra sil no pla no in ter na ci o nal. Mo ti vos
de so bra – e, aí, vem a mi nha re fle xão pro po si ti va –
para re for çar mos nos sa atu a ção para a pre mên cia
de uma re a de qua ção das es tra té gi as bra si le i ras de
in te gra ção re gi o nal e mun di al, as sim como da sua ar ti-
cu la ção com as nos sas es tra té gi cas de de sen vol vi-
men to.

O Bra sil se de pa ra com uma si tu a ção li mi te.
Nos so fu tu ro é mais de pen den te da in te gra ção eco -
nô mi ca com pe ti ti va no âm bi to in ter na ci o nal do que
ou tros pa í ses me nos de sen vol vi dos. Na prá ti ca, o
Bra sil é um even tu al par ce i ro e um po ten ci al con cor-
ren te para ou tros pa í ses de sen vol vi dos. Ao mes mo
tem po, não dis po mos de ele men tos su fi ci en tes para
in du zir al te ra ções subs tan ci a is na agen da in ter na ci-
o nal. Por isso é que a nos sa in te gra ção no mun do
de ve rá ter como base a su pe ra ção de nos sas vul ne-
ra bi li da des eco nô mi cas e so ci a is; caso con trá rio
cor re mos o ris co de uma di plo ma cia de dis cur sos.
Pre ci sa mos de uma po lí ti ca de de fe sa dos in te res-
ses na ci o na is, ar ti cu la da com uma pers pec ti va de
in ser ção glo bal com ca pa ci da de de de ci são.

Embo ra não seja esse o es pa ço, vale a pena
re cor dar te mas tan tas ve zes abor da dos, in clu si ve
por mim des ta tri bu na, como te mas de ci si vos para o 
fu tu ro do País: po lí ti ca in dus tri al e de co mér cio ex te-
ri or, am pli a ção do co mér cio ex te ri or, su pe ra ção das
de si gual da des re gi o na is e so ci a is e o for ta le ci men to
de um novo con ce i to de na ci o na lis mo, cos mo po li ta e 
de bra ços da dos com uma glo ba li za ção so li dá ria.

O novo qua dro im põe uma pos tu ra mais com -
pro me ti da com a po lí ti ca re gi o nal e com o fu tu ro do
Mer co sul. Abre tam bém a opor tu ni da de de atu a li za-
ção da le i tu ra na ci o nal do tema de se gu ran ça glo bal
em ter mos de uma po lí ti ca re gi o nal. O peso es tra té-
gi co do Bra sil na Amé ri ca do Sul for ta le ce um ma i or
en vol vi men to com uma po lí ti ca de com ba te ao cri me
em es ca la in ter na ci o nal, o cri me or ga ni za do, o nar -
co trá fi co, fato que tam bém casa com nos sas pri o ri-
da des in ter nas. A in te gra ção co mer ci al no âm bi to
con ti nen tal, com a cri a ção da Alca e com a nova ro -
da da da OMC, tam bém de ve rá pas sar por um pro-
ces so de re vi são, de for ma a ser en qua dra da numa
pers pec ti va mais am pli a da de po si ci o na men to es tra-
té gi co do País.

Em re su mo, Sr. Pre si den te, é o mo men to de
re pen sar mos o pa pel do Bra sil no pla no in ter na ci o-
nal, nes se con tex to da glo ba li za ção e qua is as es-
tra té gi as para atin gir nos sos ob je ti vos de de sen vol-

vi men to eco nô mi co, de in clu são so ci al, de avan ço e
de fe li ci da de para o nos so povo.

O ide al se ria que esse as sun to fos se as su mi do
como um de ba te de in te res se na ci o nal, com pro me-
ten do to das as for ças po lí ti cas com a bus ca de al ter-
na ti vas prá ti cas.

Sem dú vi da, um enor me de sa fio para um ano
ele i to ral.

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 pró xi mo ora dor ins cri to,
Se na dor Iris Re zen de, por 20 mi nu tos.

O SR. IRIS REZENDE (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, não res ta a
me nor dú vi da de que o País tem to das as con di ções
de ex pe ri men tar um sal to de qua li da de no im pres-
cin dí vel com ba te às ca u sas e efe i tos da vi o lên cia a
par tir das im por tan tes pro po si tu ras da Co mis são
Mis ta de Se gu ran ça do Con gres so Na ci o nal, que ti -
ve mos a hon ra de pre si dir.

A im ple men ta ção de tais me di das, dan do vida
prá ti ca aos exa us ti vos es tu dos re a li za dos po de rá
res ti tu ir a es pe ran ça a mi lha res de bra si le i ros que,
es pe ci al men te nos cen tros ur ba nos, con ti nu am ator -
men ta dos pelo bru tal cres ci men to da cri mi na li da de
que nos as sus ta a to dos.

Mas, Sr. Pre si den te, um dos te mas que se ria
ob je to da aná li se da Co mis são Mis ta aca bou não
ten do re so lu ção al gu ma em face da po lê mi ca que
re pre sen ta e da sua pró pria com ple xi da de.

Por isso, após in dis pen sá ve is es tu dos e con-
sul tas, con clu í mos que nos sa con tri bu i ção pes so al
mais sig ni fi ca ti va con sis ti ria em for mu lar uma pro po-
si ção le gis la ti va que de ter mi nas se de vez uma nova
ida de para a res pon sa bi li da de pe nal no Bra sil. Nes-
se sen ti do, es ta mos apre sen tan do Pro pos ta de
Emen da Cons ti tu ci o nal, que visa al te rar o art. 228
da Car ta Mag na, re du zin do a ida de pre vis ta para im -
pu ta bi li da de pe nal aos 16 anos. 

Nos dias de hoje, não mais nos pa re ce mu i to
com pli ca do con ven cer a so ci e da de bra si le i ra da le-
gi ti mi da de des ta mu dan ça, que se apre sen ta como
ur gen te e ina diá vel, em face des se novo ce ná rio
mar ca do pelo sur pre en den te avan ço do cri me en tre
ado les cen tes.

Di fe ren te men te de dé ca das an te ri o res, a ju-
ven tu de atu al não se in ti mi da em por tar ar mas pe-
sa das em sa las de au las com o ní ti do pro pó si to de,
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a qual quer mo men to, agre dir quem quer que atra-
ves se seu ca mi nho. Por mo ti vos fre qüen te men te fú-
te is, jo vens de lin qüen tes sa cam sua agres si vi da de
san gren ta dos bol sos e des car re gam co var de men te
sua vi o lên cia nos cor pos de sar ma dos de ino cen tes.

O Sr. Fran cis co Escór cio (PMDB – MA) – Se -
na dor Iris Re zen de, per mi te-me V. Exª um apar te?

O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO) – Se na-
dor, te rei gran de sa tis fa ção de con ce der-lhe o apar -
te, ape nas so li ci to a V. Exª que me per mi ta fazê-lo
mais ao fi nal do meu pro nun ci a men to, até para dar a 
V. Exª mais ele men tos para ro bus te cer a nos sa po si-
ção nes se sen ti do.

Sr. Pre si den te, se gun do es tu do re a li za do pela
Unes co, em par ce ria com o Insti tu to Ayrton Sen na e 
o Mi nis té rio da Jus ti ça, o nú me ro de ho mi cí di os en-
tre ado les cen tes cres ceu, em dez anos, 77% no
Bra sil. So men te no ano de 2000, qua se vin te mil jo-
vens, en tre 15 e 24 anos, fo ram as sas si na dos no
País. Den tre as di ver sas ca u sas que le vam nos sa ju -
ven tu de ao óbi to, es pe ci fi ca men te os as sas si na tos
cor res pon dem a qua se 40% do to tal de mor tes re-
gis tra das nes sa fa i xa etá ria de 15 a 24 anos. Tra-
ta-se de uma si tu a ção gra vís si ma, com pa rá vel a su -
ces si vas per das re gis tra das di a ri a men te nas re giões
mun di a is em con fli to, como a Co lôm bia e o Ori en te
Mé dio.

No mes mo ano, me nos de 15% de jo vens mor -
re ram em vir tu de de aci den tes, bem como me nos
de 4% em vir tu de de su i cí dio.

Pior que isso é ad mi tir, in con so la vel men te, que 
o Bra sil ocu pa o ter ce i ro lu gar mun di al na ca te go ria
de ho mi cí di os como a prin ci pal ca u sa das mor tes,
con si de ran do-se a po pu la ção des sa fa i xa etá ria.

Não é di fí cil, por tan to, en ten der a pro pri e da de
com que o Se cre tá rio Na ci o nal dos Di re i tos Hu ma-
nos, Dr. Pa u lo Sér gio Pi nhe i ro, clas si fi ca tal des ca la-
bro como uma ver da de i ra epi de mia. Di an te de um
qua dro so ci al tão pre o cu pan te, tor na-se ina diá vel
es ta be le cer po lí ti cas es pe cí fi cas para a nos sa ju-
ven tu de, ten do em vis ta o apri mo ra men to edu ca ci o-
nal e psi co ló gi co, além de me di das efi ci en tes para
que to dos te nham opor tu ni da des no mer ca do de tra -
ba lho.

Enquan to tais po lí ti cas não são im ple men ta-
das, faz-se ur gen te sus ci tar pro pos tas pa ra le las em
de fe sa da ju ven tu de e que, ao mes mo tem po, as se-
gu rem a ple na tran qüi li da de tão re que ri da pelo con-
jun to da po pu la ção.

E é por isso, Sr. Pre si den te, que mi nha pro po-
si tu ra ad qui re ma i or im por tân cia, pois quer sa nar
pro ble mas es tru tu ra is de nos sa le gis la ção pe nal, ob -
je ti van do es ta be le cer me ca nis mos que pelo me nos
fun ci o nem como fa tor de jus ti ça e de cons ci en ti za-
ção, im pres cin dí ve is para o êxi to de po lí ti cas pú bli-
cas ver da de i ra men te com pro me ti das com o avan ço
so ci al.

Para a Unes co, mais do que os nú me ros, o
que de fato as sus ta é a ten dên cia de cres ci men to
dos ho mi cí di os de jo vens. De acor do com os da dos
do re la tó rio fi nal, hou ve au men to mé dio de qua se
10% ao ano na dé ca da de 90. Na po pu la ção ge ral, a 
taxa su biu de 20 para 27 por 100 mil pes so as, ao
pas so que, en tre os jo vens, o sal to foi de 35 para 52
por 100 mil pes so as em mé dia.

Em ter mos ge o grá fi cos, ape sar de o Esta do do
Rio de Ja ne i ro ter sido apon ta do como o cam peão
em mor tes de jo vens, Go iás, mais es pe ci fi ca men te
Go iâ nia, vem sen do pal co de su ces si vos ca sos de
jo vens e ado les cen tes que le vam ar mas para a es-
co la. Si tu a ções como es sas têm tido des ti no cer to:
tra gé di as con se cu ti vas que le vam nos sas fa mí li as ao 
de ses pe ro.

O Bra sil, in fe liz men te, ocu pa a se gun da po si-
ção no ran king dos pa í ses com ma i o res ta xas de
ho mi cí dio en tre jo vens, se con si de rar mos a po pu la-
ção to tal. Por gru po de 100 mil ha bi tan tes, a Co lôm-
bia li de ra o de plo rá vel pla car cri mi nal, os ten tan do a
mar ca de 60 jo vens, en quan to o Bra sil se gue com a
mar ca de 27 jo vens as sas si na dos por gru po de 100
mil ha bi tan tes. O Mé xi co, cujo per fil so ci o e co nô mi co
se as se me lha mu i to ao do Bra sil, já con se guiu di mi-
nu ir esse ín di ce, al can çan do um nú me ro aba i xo de
15 mor tes en tre jo vens por gru po de 100 mil ha bi-
tan tes.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, di an te
do que foi des cri to aci ma, de ve mos en ten der que,
se há uma ca u sa es tru tu ral que me re ce ser com ba-
ti da para re du zir o pro ble ma da cri mi na li da de, ela se 
cha ma “im pu ni da de”.

Fun ci o nan do como com bus tão para os cri mi-
no sos, ho mi ci das e se qües tra do res –– de no mi na dos
eu fe mis ti ca men te de in fra to res pe na is –-, a im pu ni-
da de alas tra-se ge o grá fi ca e his to ri ca men te no Bra-
sil como in cen ti vo in dis pen sá vel à re in ci dên cia cri mi-
nal.

Nes se con tex to, é gra ve e ca la mi to sa a si tu a-
ção em que o Bra sil se en con tra, por que so mos tu-
te la dos por um Có di go Pe nal vi gen te há mais de 60
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anos, de cu jos pre ce i tos mais ar ca i cos pre ci sa mos
ur gen te men te nos li vrar para aco mo dar um rá pi do
pro ces so de atu a li za ção, con for me as ca rên ci as de
nos sa ver da de i ra re a li da de.

Nes se qua dro, Sr. Pre si den te, a re du ção da
ida de pe nal não vi sa ria à pu ni ção do ci da dão exem -
plar de 16 a 18 anos, mas, sim, do ban di do e cri mi-
no so me nor que se es con de por trás da ida de para
pra ti car a vi o lên cia, in vo can do ma li ci o sa men te a
con di ção de ado les cen te e des pro te gi do.

O meu pro je to não se des ti na, evi den te men te,
à pu ni ção do es tu dan te, do tra ba lha dor, do bom fi-
lho, da que le que aju da no sus ten to da fa mí lia, da-
que le que vive con for me as re gras mo ra is e ju rí di cas
da so ci e da de. Pelo con trá rio, o pro je to pro cu ra pu nir
o cri mi no so que, cir cuns tan ci al men te, está na fa i xa
etá ria de 16 a 18 anos e pos sui dis cer ni men to su fi ci-
en te para sa ber o que é rou bar, ma tar e se qües trar,
de i xan do cri an ças ór fãs, mu lhe res vi ú vas, es pa lhan-
do a dor e o pâ ni co no seio de nos sa so ci e da de.

Em pa í ses ri cos e de sen vol vi dos, cu jos ín di ces
de cri mi na li da de e vi o lên cia se con fi gu ram de ma ne-
i ra bem mais ame na, a ida de pe nal tem sido cons-
tan te men te re du zi da, atu a li zan do-se a le gis la ção
pe nal de acor do com a re a li da de dos es tu dos da
mo der na bi o lo gia e so ci o lo gia cri mi na is.

Se gun do es tu dos ne u rop si co ló gi cos, a mera
ida de de uma pes soa não guar da re la ção ló gi ca e
ne ces sá ria com o com ple xo fe nô me no psi co ló gi co
do su je i to, cuja es sên cia con sis te na ca pa ci da de de
com pre en der as con se qüên ci as de seus atos e pa u-
tar-se con for me essa com pre en são.

O Bra sil está mu i tís si mo mu da do do pon to de
vis ta com por ta men tal  se fi zer mos uma rí gi da com-
pa ra ção com a re a li da de do País de há 30 anos.
Hoje, qual quer jo vem, a par tir de 16 anos, pos sui
co nhe ci men to e ex pe riên cia de vida que lhe per mi-
tem dis cer nir a na tu re za lí ci ta e ilí ci ta de suas ati tu-
des.

Os avan ços dos me i os de co mu ni ca ção so ci al,
par ti cu lar men te a TV, im põem uma car ga ex tra or di-
ná ria de in for ma ções que tor na o ado les cen te apto
a jul gar as suas pró pri as ati tu des. Dra ma ti ca men te,
a TV aca ba tam bém fun ci o nan do como in du tor da
prá ti ca anti-so ci al, na me di da em que ce nas de vi o-
lên cia es tão no cen tro de sua pro gra ma ção, ge ran do
atos dis so ci a dos dos pa drões re que ri dos para a ple -
ni tu de da con vi vên cia har mo ni o sa.

Não por aca so, a ca pa ci da de de au to de ter mi-
na ção é o fun da men to da pu ni bi li da de na le gis la ção

pe nal de vá ri os pa í ses con si de ra dos de sen vol vi dos
e ple na men te ci vi li za dos, no Oci den te, ado tan do
uma le gis la ção mo der na que in clui me no res de 18
anos.

Pa í ses como a Ingla ter ra e os Esta dos Uni dos
(ape sar da va ri a ção de Esta do para Esta do da Fe de-
ra ção) apli cam a idade mí ni ma pe nal de sete anos.
Espa nha, Isra el e Cuba ado tam a de 16 anos, en-
quan to Por tu gal e Itá lia ado tam a de 14 anos. Até na 
Fran ça, tra di ci o nal men te sa u da da como a na-
ção-sím bo lo dos di re i tos hu ma nos, ad mi te-se a apli -
ca ção de pe nas a ma i o res de 13 anos.

Se guin do esse ra ci o cí nio, Sr. Pre si den te, a ida -
de de im pu ta bi li da de pe nal deve se guir o mes mo ra -
ci o cí nio mo ral apli ca do pelo Có di go Ci vil, quan do
de ter mi na que a ca pa ci da de ci vil aos 21 anos pode
so frer al te ra ções, seja pela eman ci pa ção pre co ce,
seja pela per da par ci al ou to tal da ca pa ci da de.

Note-se que a pes soa com mais de 18 anos
tam bém pode ser con si de ra da inim pu tá vel se não ti -
ver ca pa ci da de de en ten der os re fle xos de suas
ações, con for me o art. 26 do Có di go Pe nal. Mas, em 
con tra par ti da, não é con sig na da a pos si bi li da de de
uma pes soa pre co ce men te ama du re ci da ser res-
pon sa bi li za da por suas ati tu des.

Por ou tro lado, ao subs ti tu ir o Có di go de Me no-
res, o Esta tu to da Cri an ça e do Ado les cen te es ta be-
le ceu, de ma ne i ra as saz bran da, que os ado les cen-
tes in fra to res de vem res pon der por seus atos em
pro ces so acu sa tó rio e con tra di tó rio. Por for ça des se
es ta tu to, to das as san ções são in ter rom pi das quan-
do atin gi da a ma i o ri da de pe nal, aos 18 anos. Assim, 
de pen den do da ida de em que foi pra ti ca do o cri me e 
da gra vi da de da in fra ção co me ti da, mu i tas ve zes
ocor re a frus tra ção das fun ções so ci a is e edu ca ci o-
na is da pena. 

Sem qual quer som bra de dú vi da, é ine gá vel
que vi ce ja um cla mor so ci al, nos qua tro can tos do
País, pela re du ção da im pu ta bi li da de pe nal. E isso
não faz par te de qual quer de lí rio co le ti vo. A jul gar
pelo tex to da lei vi gen te, o jo vem de 16 anos que
pra ti ca qual quer tipo de cri me pode, no má xi mo, ser
in ter na do pelo pe río do de três anos, con tras tan do,
por exem plo, com a pu ni ção apli ca da a quem co me-
te ho mi cí dio qua li fi ca do, que che ga a até trin ta anos.

Como se não bas tas se, ou tro as pec to an gus ti-
an te é o fato de que adul tos cri mi no sos, cada vez
mais, ali ci am e usam jo vens para exe cu tar atos ilí ci-
tos, trans for man do-os em ins tru men tos in dis pen sá-
ve is das qua dri lhas e do cri me or ga ni za do. Cons ci-
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en tes de que não se rão pu ni dos, tais me no res con-
si de ram-se li vres para agir e para con ti nu ar pra ti can-
do a es ca la da da vi o lên cia.

Nes sas con di ções, quan do afir ma mos que
nos sa re a li da de é mais gra ve e que exi ge pro vi dên-
ci as ime di a tas, bas ta men ci o nar mos que, no Bra sil,
al guns cri mes ex pan di ram em até 230% en tre os
anos de 1997 e 1999.

Para se ter uma idéia, Sr. Pre si den te, mais
exa ta da ques tão, so men te no ano de 1997, me no-
res de 18 anos in fra to res co me te ram qua se dois mil
ho mi cí di os. Em 1999, ou seja, dois anos de po is,
esse nú me ro su biu para a mar ca es pan to sa de qua -
se qua tro mil ho mi cí di os.

Na mes ma li nha, en quan to em 1997 me no res
pra ti ca ram cer ca de mil e tre zen tos rou bos e qua se
duas mil ações de trá fi co de en tor pe cen tes, em
1999 os nú me ros mais do que do bra ram, al can çan-
do o pa ta mar dos cin co mil re gis tros para cada um
dos de li tos aci ma ti pi fi ca dos.

Para con clu ir, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na-
do res, ha ve ria uma mi ría de de ar gu men tos aos qua -
is po de ría mos, a todo mo men to, re cor rer para sus-
ten tar ain da mais o teor do nos so pro je to. Con tu do,
ne nhum ar gu men to ser vi ria me lhor aos nos sos pro-
pó si tos de trans pa rên cia do que a tris te re a li da de vi -
ven ci a da pela so ci e da de bra si le i ra atu al.

Tra ta-se de um con tex to de cri mes e de vi o lên-
cia sem me di da, que pre ci sa ser re ver ti do por meio
de um con jun to am plo de po lí ti cas, cujo ta ma nho se
es ten de des de a pre ven ção até a pu ni ção. A ida de
não pode con ti nu ar sen do uti li za da para aco ber tar
prá ti cas ter rí ve is que têm ce i fa do mi lha res de vi das
por este País afo ra. A dor e o so fri men to das fa mí li-
as ví ti mas des sa bar bá rie são fa tos que por si sós
ex pli cam a ado ção de pro ce di men tos so bre tu do
com pro me ti dos com a jus ti ça, a fra ter ni da de e o
amor ao pró xi mo.

A im pu ni da de não pode con ti nu ar a im pe rar
como for ça im pul si o na do ra do cri me e da vi o lên cia.
É pre ci so de fi nir ins tru men tos for tes de cons ci en ti-
za ção, por meio de me ca nis mos que tra du zam o ri -
gor ne ces sá rio para mo di fi car ano ma li as e si tu a ções
que re pre sen tam ver da de i ro pe ri go para o con jun to
da co mu ni da de. So men te des sa ma ne i ra, Sr. Pre si-
den te, o Bra sil po de rá, fi nal men te, al me jar a tão so-
nha da paz so ci al.

O Sr. Fran cis co Escór cio (PMDB – MA) –
Per mi te-me V. Exª um apar te?

O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO) – Com
mu i to pra zer, con ce do o apar te ao ilus tre Se na dor
Fran cis co Escór cio, re pre sen tan te do gran de Esta do
do Ma ra nhão.

O Sr. Fran cis co Escór cio (PMDB – MA) – Se -
na dor Iris Re zen de, V. Exª traz um tema de gran de
im por tân cia para o Bra sil para ser dis cu ti do. Por
onde pas so,  as   pes so as  fa lam   de  se gu ran ça
pú bli ca  e V Exª, nes te mo men to opor tu no, pro cu ra
mo der ni zar as nos sas ações. Não é pos sí vel, não é
ad mis sí vel que, di an te de tudo o que V. Exª dis se e
das es ta tís ti cas que men ci o nou, con ti nu e mos pa ra-
dos na qui lo que foi fe i to no pas sa do. Te mos, como
dis se V. Exª, que mo der ni zar as nos sas ações de
com ba te ao cri me. Será que nes se com ba te ao cri -
me não tem que ser vis ta a ques tão da re du ção da
ida de? Em ou tra épo ca – na mi nha, na sua, na de
meu pai, na de mi nha mãe –, tí nha mos um com por-
ta men to bem di fe ren te do de hoje, quan do te mos a
tec no lo gia a nos en si nar e a nos di zer o que te mos
que fa zer mu i to mais cedo do que an tes. Será que
um jo vem de quin ze, de tre ze, de doze anos não
sabe o que está fa zen do, com a tec no lo gia mo der-
na, com en si na men tos  todo o tem po? Per gun to:
será que, mu i tas ve zes, es ses jo vens não são tra ta-
dos como ver da de i ros “la ran jas” pelo cri me or ga ni-
za do? Meus pa ra béns, gran de Se na dor. Fe li ci to V.
Exª por esse tema, mu i to de ba ti do em todo o Bra sil,
ain da mais por que está sen do tra zi do por um ex-Mi -
nis tro da Jus ti ça e um ex-Go ver na dor do gran de
Esta do de Go iás.

O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO) – Mu i to
obri ga do, Se na dor Fran cis co Escór cio, pelo apar te
de V. Exª que, in dis cu ti vel men te, va lo ri za o meu pro -
nun ci a men to e leva a Casa a re fle tir so bre essa ma -
té ria que, sei, será po lê mi ca, mas que exi ge dos Se -
na do res da Re pú bli ca e dos De pu ta dos Fe de ra is
uma po si ção.

V. Exª tem ra zão. A mi nha ge ra ção, por exem -
plo, vi veu duas épo cas dis tin tas: a épo ca do car ro
de boi e a épo ca do avião a jato; a épo ca em que o
meio de co mu ni ca ção era a car ta, que, do cen tro do 
Bra sil, de mo ra va dois me ses para che gar ao Rio de
Ja ne i ro, e a épo ca da com pu ta ção, da Inter net. Os
me i os de co mu ni ca ção re al men te ex tra po la ram o
nos so en ten di men to do pas sa do.

Qu an do se ins ti tu iu o Có di go Pe nal, em 1940,
o jo vem de 21 anos  ti nha me nos en ten di men to dos
fa tos do que o jo vem de 14 anos de hoje, que con vi-
ve com os me i os mais so fis ti ca dos de co mu ni ca ção.
De qual quer co i sa que acon te ça so bre a face da ter -
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ra, em qual quer país do mun do, em ques tão de se-
gun dos a hu ma ni da de in te i ra toma co nhe ci men to.
Então, pre ci sa mos en ten der es sas trans for ma ções.

Sr. Pre si den te, pen sei, re fle ti mu i to. Sei in clu si-
ve da pos si bi li da de de en fren tar um des gas te tem-
po rá rio ao pro por uma emen da cons ti tu ci o nal des sa
na tu re za. Mas, de po is de go ver nar um Esta do por
duas ve zes, de pas sar pelo Mi nis té rio da Jus ti ça e
de pre si dir uma Co mis são de Se gu ran ça Pú bli ca,
que, em tão boa hora, foi cons ti tu í da pelo Pre si den te
des ta Casa, Se na dor Ra mez Te bet, eu não te ria a
mi nha cons ciên cia tran qüi la se não as su mis se tal
po si ção.

E eu tra go aqui a pro pos ta como pro pos ta in di-
vi du al, com o apo io de ilus tres Se na do res, por que
não con se gui apro vá-la na úl ti ma re u nião da Co mis-
são de Se gu ran ça Pú bli ca – a pe di do de um gru po
de Par la men ta res, por ser po lê mi ca a ques tão, foi
ela trans fe ri da para a úl ti ma re u nião.

O Sr. Fer nan do Ri be i ro (PMDB – PA) – V. Exª
me per mi te um apar te?

O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO) – Com a
com pre en são de V. Exª, Sr. Pre si den te, eu gos ta ria de
con ce der um apar te ao ilus tre Se na dor Fer nan do Ri-
be i ro, que há mu i to de se ja par ti ci par des ta dis cus são.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na-
dor Fer nan do Ri be i ro, V. Exª po de rá fa lar sen ta do,
caso que i ra, e pelo pra zo de dois mi nu tos.

O Sr. Fer nan do Ri be i ro (PMDB – PA) – Sr.
Pre si den te, pre fi ro fa lar em pé.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Fi que à
von ta de.

O Sr. Fer nan do Ri be i ro (PMDB – PA) – Se na-
dor Iris Re zen de, o meu apar te é para con gra tu-
lar-me com o pro je to que V. Exª pro põe nes te mo-
men to. Tive há pou co a opor tu ni da de de as si ná-lo.
Para mim não cons ti tui sur pre sa ver que um Par la-
men tar com a ex pe riên cia de V. Exª – ex-Mi nis tro da
Jus ti ça, por duas ve zes Go ver na dor de Esta do, além 
de ser ad vo ga do com lar ga fo lha de ex pe riên cia na
área – pre en che essa la cu na do nos so Có di go Pe-
nal, já que há a ne ces si da de de mo der ni za ção da
nos sa le gis la ção pe nal. Per mi to-me até fa zer um co -
men tá rio: acre di to que 16 anos, em cer tos ca sos, já
é uma ida de avan ça da. Hoje, como ocor re em vá ri os
pa í ses, para de ter mi na do tipo de cri me, como, por
exem plo, o as sas si na to, acre di to que a res pon sa bi li-
da de pe nal de ve ria ser até para uma ida de um pou -
co me nor. Pa ra be ni zo V. Exª pela ini ci a ti va, que, com 

cer te za, virá a co ro ar os es for ços de V. Exª à fren te
da Co mis são de Se gu ran ça Pú bli ca do Se na do. Mu i-
to obri ga do.

O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO) – Mu i to
obri ga do, Se na dor Fer nan do Ri be i ro, pelo apar te de V.
Exª, que re al men te me dá mais se gu ran ça na mi nha
ati tu de de apre sen tar esta emen da cons ti tu ci o nal.

Qu e ro tam bém agra de cer ao Se na dor Fran cis-
co Escór cio, que veio à tri bu na apor sua as si na tu ra
na emen da cons ti tu ci o nal que pro po nho.

Sr. Pre si den te, per mi ta-me con ce der apar tes
aos ilus tres Se na do res Chi co Sar to ri e Ro meu
Tuma, res pec ti va men te, para ter mi nar.

O Sr. Chi co Sar to ri (Blo co/PSDB – RO.) –
Agra de ço a V. Exª, Se na dor Iris Re zen de, e ao Pre-
si den te des ta Casa, Se na dor Ra mez Te bet, por nos
dar esta opor tu ni da de. Se na dor Iris Re zen de, V. Exª
le van tou uma ques tão mu i to im por tan te – aliás, ve-
nho di zen do isso há mu i to tem po –: se V. Exª fi zer
um le van ta men to en tre jo vens que es te jam na fa i xa
etá ria com pre en di da en tre 14 e 18 anos, irá ve ri fi car
que é exa ta men te aí que se con cen tra o ma i or nú-
me ro de as sas si na tos, rou bos e as sal tos. Se gun do
es ses jo vens, nes sa fa i xa etá ria não exis te lei, ten do
eles a li ber da de de co me ter to dos es ses de li tos por
se rem me no res. Dis se bem o Se na dor Fran cis co
Escór cio: na nos sa épo ca não ha via isso. Não ha via
essa his tó ria de tan tos di re i tos hu ma nos. Sei que é
ne ces sá rio o res pe i to aos di re i tos hu ma nos. Mas por 
que não há di re i tos hu ma nos, por exem plo, para as
cri an ças es tu pra das com 5 ou 6 anos? Os jo vens
ma tam, as sal tam, rou bam e nada acon te ce. Nos
Esta dos Uni dos, um me ni no de 11 anos foi con de-
na do por as sas si na to, por que, mes mo com essa
ida de, ela já sabe o que está fa zen do. Não vão me
di zer que não sabe! Por tan to, jo vens com 17, 18
anos tam bém sa bem. Vou pe dir a V. Exª que mude
para me nos ain da. V. Exª foi Mi nis tro da Jus ti ça, Go -
ver na dor por duas ve zes. Aque les que são da nos sa
ida de e que es tão no Se na do não pas sa ram por
isso, por que na que la épo ca era mu i to di fe ren te. Eu
di ria que 16 anos é pou co. Pe di ria que V. Exª di mi-
nu ís se para 14 anos. V. Exª tem a mi nha as si na tu ra,
gran de Se na dor Iris Re zen de.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na-
dor Iris Re zen de, eu pe di ria a V. Exª que con clu ís se,
uma vez que a pa u ta de hoje é mu i to ex ten sa.

O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO) – Sr. Pre -
si den te, eu pe di ria a V. Exª que me con ce des se
mais um mi nu to, 30 se gun dos para cada apar te an te,
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a fim de ou vir os apar tes dos Se na do res Ro meu
Tuma e Gil ber to Mes tri nho.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Não só
V. Exª, que está na tri bu na, as sim como os Se na do-
res apar te an tes, Ro meu Tuma e Gil ber to Mes tri nho,
me re cem mais do que a aten ção da Mesa. Por isso,
peço a am bos que pres tem aten ção nes ses 30 se-
gun dos con ce di dos pelo ora dor, e não pela Mesa.

O Sr. Ro meu Tuma (PFL – SP) – Se na dor Iris
Re zen de, eu que ria di zer que com 30 se gun dos de
te le vi são, gra ças a Deus, vim para o Se na do. Esse
era o tem po que eu ti nha na te le vi são. Vou ser con -
ci so, por que, in fe liz men te, uma pas se a ta no eixo
prin ci pal im pe diu-me de che gar a tem po. Mas
deu-me a opor tu ni da de de ouvi-lo pela Rá dio Se na-
do. Tra ta-se de um tema tão im por tan te que ain da
hoje eu dis cu tia o as pec to da di mi nu i ção da res pon-
sa bi li da de cri mi nal pela ida de. Vi ve mos uma re a li da-
de: há o me nor cri mi no so de as pec to vi o len to. V. Exª
ci tou que hou ve dois mil ho mi cí di os, e po dem es tar
in clu í dos vá ri os la tro cí ni os nes se ín di ce de au men to
da cri mi na li da de pra ti ca da por me no res. O fato de o
cri mi no so ser me nor de ida de aco var da a Po lí cia,
que não con se gue mais re a gir con tra esse es ta do
de co i sa. Eu dis cu tia sem pre a mu dan ça do re gi me
pe ni ten ciá rio, para que se pu des se im por a ida de
cri minal me nor, no caso de es ta be le ci men tos es-
pe ci a is. Qu e ro as si nar a PEC de V. Exª, além de
cum pri men tá-lo por tra tar de um tema que ga nha
gra vi da de com o au men to da cri mi na li da de. Não
va mos re sol ver a ques tão ape nas com pro vi dên ci-
as pa li a ti vas. Não há aten di men to so ci al, mas, in-
fe liz men te, os me no res que pra ti cam a cri mi na li-
da de vi o len ta não têm con di ções de se re cu pe rar
por um pro gra ma so ci al – eles en tra ram para o cri -
me e es tão pra ti ca men te cons ci en ti za dos de que
essa é a vida de les.

O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO) – Mu i to
obri ga do, Se na dor Ro meu Tuma. 

Con ce do o apar te ao Se na dor Gil ber to Mes tri-
nho.

O Sr. Gil ber to Mes tri nho (PMDB – AM) – No -
bre Se na dor Iris Re zen de, a ar gu men ta ção de V.
Exª é im pe cá vel e não me re ce qual quer re pa ro. E é
mo der na. É pre ci so, efe ti va men te, re ver o ín di ce de
cri mi na li da de e, mais do que isso, a ida de de im pu-
ta ção. Qu e ro di zer que apóio a emen da de V. Exª e
que ro as si ná-la. Aqui no ple ná rio, vo ta rei a fa vor.

O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO) – Mu i to
obri ga do, Srs. Se na do res que me apar te a ram.

Enten do que as po si ções as su mi das por V. Exªs re -
pre sen tam tam bém o sen ti men to de uma po pu la ção
que já co me ça a se de ses pe rar e a per der a cren ça
na ação do Esta do, que está sen do ven ci do pelo cri -
me, pe los cri mi no sos. Mu i tas ve zes, in ter pre tam mal
as ações cri mi no sas, que ren do mi ni mi zá-las, en-
quan to uma po pu la ção qua se in te i ra so fre. Hoje, em
tor no de 70% das po pu la ções dos gran des cen tros
ur ba nos bra si le i ros se sen tem pri si o ne i ras em suas
pró pri as ca sas a par tir das 18 ho ras, ta ma nha é a in -
se gu ran ça. Gran de é o hor ror vi vi do por mi lha res e
mi lha res de ha bi tan tes.

Vol ta rei a esta tri bu na por oca sião da jus ti fi ca ti-
va do nos so pro je to.

Sr. Pre si den te, agra de ço a V. Exª pela ge ne ro-
si da de e aos no bres Co le gas por seus hon ro sos
apar tes.

Estou cer to de que o Se na do Fe de ral dará
uma sa tis fa ção à so ci e da de bra si le i ra, que re al men-
te es pe ra de nós essa ati tu de.

Assu mi essa po si ção, Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, por que sen ti que a po pu la ção bra si-
le i ra se viu frus tra da quan do a Co mis são que pre si di
en cer rou seus tra ba lhos sem dis cu tir esse tema.
Essa foi re al men te uma frus tra ção, por que a po pu la-
ção bra si le i ra sabe que os jo vens de 16 a 18 anos
são os que têm, pro por ci o nal men te, mais ce i fa do vi -
das nes te País, so bre tu do as dos pró pri os jo vens,
uns con tra os ou tros. São di zi ma das vi das pre ci o sas
de uma dia para o ou tro.

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

Du ran te o dis cur so do Sr. Iris Re zen de
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 su ces si va men te pe los Srs. Edi-
son Lo bão, 1º Vice-Pre si den te, e Ra mez Te-
bet, Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A Pre si-
dên cia in for ma que se en con tra na Casa o Sr. Adir
Car do so Gen til, se gun do su plen te con vo ca do da re -
pre sen ta ção do Esta do de San ta Ca ta ri na, em vir tu de
de li cen ça do ti tu lar, Se na dor Ge ral do Althoff.

S. Exª en ca mi nhou à Mesa o ori gi nal do Di plo-
ma e de ma is do cu men tos le ga is exi gi dos por lei,
que se rão pu bli ca dos na for ma re gi men tal.

É o se guin te o di plo ma re ce bi do
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O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – De sig no
co mis são for ma da pe los Srs. Se na do res Be ní cio
Sam pa io, Fer nan do Ri be i ro e Jo nas Pi nhe i ro, para
con du zir S. Exª ao ple ná rio, a fim de pres tar o com pro-
mis so re gi men tal.

So li ci to que to dos os pre sen tes per ma ne ce rem
de pé para o com pro mis so de pos se.

Con vi do o Sr. Adir Car do so Gen til a fa zer o seu
ju ra men to.

(O Sr. Adir Car do so Gen til é con du zi do
ao ple ná rio e pres ta, pe ran te a Mesa, o com -
pro mis so.)

O SR. ADIR CARDOSO GENTIL (PFL – SC) –
Pro me to guar dar a Cons ti tu i ção Fe de ral e as leis do
País, de sem pe nhar fiel e le al men te o man da to de Se -
na dor que o povo me con fe riu e sus ten tar a união, a
in te gri da de e a in de pen dên cia do Bra sil.

(Pal mas.)
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – De cla ro

em pos sa do, no man da to de Se na dor da Re pú bli ca, o
no bre Sr. Adir Car do so Gen til, que, a par tir des te mo -
men to, pas sa a par ti ci par dos tra ba lhos da Casa. (Pal -
mas.)

So bre a mesa co mu ni ca ção que será lida pelo
Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Car los Wil son.

É lida a se guin te:

Se nhor Pre si den te,
Te nho a hon ra de co mu ni car a Vos sa Exce lên-

cia, em con for mi da de com o art. 7º do Re gi men to
Inter no, que, as su min do nes ta data a re pre sen ta ção
do Esta do de San ta Ca ta ri na, ado ta rei o nome aba i xo
con sig na do e in te gra rei a Ban ca da do  Par ti do da
Fren te Li be ral – PFL.

Sala das Ses sões, 22 de maio de 2002. _ Nome
par la men tar: Adir Gen til.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O ex pe-
di en te lido vai à pu bli ca ção.

Em se gui da, con ce do a pa la vra ao ilus tre Se na-
dor que aca ba de se em pos sar, Adir Gen til, para que
faça uso da pa la vra pelo pra zo im pror ro gá vel e re gi-
men tal de cin co mi nu tos.

Enquan to a Mesa se ma ni fes ta mu i to hon ra da
com a pre sen ça de mu i tos ami gos de S. Exª, tam bém
in for ma aos mes mos que, de acor do com o Re gi men-
to Inter no, não é pos sí vel qual quer ma ni fes ta ção por
par te dos que as sis tem aos nos sos tra ba lhos. É uma
ques tão re gi men tal, mas a Mesa se sen te hon ra da,
as sim como o Se na do, com a pre sen ça de V. Exªs.

Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Adir
Gen til.

O SR. ADIR GENTIL (PFL – SC. Pro nun cia o
se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si-
den te, Srªs e Srs. Se na do res, não po de ria di ri gir-lhes
a pa la vra pela pri me i ra vez des ta tri bu na sem an tes
me cur var, res pe i to sa men te, à im por tân cia fun da-
men tal de sem pe nha da por esta Casa para a con so li-
da ção da ci da da nia e da es ta bi li da de de mo crá ti ca em 
nos so País.

Par ti ci par de sua his tó ria, ao lado de no mes que 
apren di a ad mi rar, é uma hon ra que só pos so ten tar
re tri bu ir apli can do-me in can sa vel men te na de fe sa
dos seus ide a is fe de ra ti vos, com par ti lha dos pe los ci -
da dãos ca ta ri nen ses que aqui me co lo ca ram.

É, aliás, com o es pí ri to in te gra dor ca rac te rís ti co
do povo de San ta Ca ta ri na que pres to o com pro mis so
de bus car tra zer para to dos os Esta dos as con quis tas
eco nô mi cas, cul tu ra is e so ci a is que hoje iden ti fi cam a
uni da de da Fe de ra ção que aqui re pre sen to.

Pe que na no ter ri tó rio, mas gran de em sua ati vi-
da de pro du ti va, em seu ní vel edu ca ci o nal e em sua
jus ti ça so ci al, San ta Ca ta ri na pos sui in di ca do res que
a cre den ci am a pre ten der con tri bu ir para o bem-es tar
e o de sen vol vi men to de todo o Bra sil.

No cum pri men to des te com pro mis so, em que
ca mi nha rei ao lado de meus Pa res nes ta Casa, devo
alar gar a tri lha de dig ni da de dos que me an te ce de ram
e gra va ram de ma ne i ra in de lé vel o nome do meu
Esta do nos Ana is do Se na do Fe de ral.

Re fi ro-me, de ma ne i ra es pe ci al, ao sa u do so Se -
na dor Wil son Kle i nü bing e ao meu ami go e Se na dor
Ge ral do Althoff, fon te ines go tá vel de ins pi ra ção, a
quem hon ro sa men te subs ti tuo, com o ob je ti vo de tra -
ba lhar em fa vor do povo bra si le i ro.

Te rei tam bém, como exem plo, per so na li da des
que, nes te mo men to, dig ni fi cam a ati vi da de po lí ti ca
bra si le i ra e exer cem seus man da tos com in te gri da de
e hon ra, como o ilus tre Se na dor Jor ge Bor nha u sen,
mes tre do en ten di men to e por ta dor de uma ex pe riên-
cia que cons ti tui pa tri mô nio po lí ti co ines ti má vel para
esta Casa, para o meu Esta do e para o Bra sil.

São pre ci sa men te o en ten di men to e a in te gra-
ção os dois pi la res so bre os qua is pre ten do cons tru ir
meu man da to, pois ne les re si de o ca mi nho para a
trans for ma ção, trans for ma ção esta que, in ques ti o na-
vel men te, se im põe ao Bra sil, nes te iní cio de mi lê nio,
nos cam pos eco nô mi co, so ci al e cul tu ral.

Igual men te in ques ti o ná vel é a ne ces si da de de
que tal mu dan ça ocor ra por in ter mé dio do pro ces so
pa cí fi co de ne go ci a ção, do le gí ti mo de ba te en tre as
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for ças po lí ti cas que re pre sen tem a so ci e da de em
suas me lho res as pi ra ções.

O Se na do tem um pa pel ím par nes se pro ces so.
Aqui está re pre sen ta da, como em ne nhum ou tro lu-
gar, a so ci e da de bra si le i ra em suas dis pa ri da des re gi-
o na is, con ce den do igual voz a to das elas na bus ca de
um pro je to uni fi ca do para um País de di men sões con -
ti nen ta is. Aqui nos en vol ve re mos para al can çar um
Bra sil como o pre co ni za do pe los prin cí pi os fun da-
men ta is de nos so or de na men to ju rí di co: so li dá rio e
so ci al men te mais jus to.

Não po de mos, en tre tan to, pre ten der que essa
di fu são da so li da ri e da de, como va lor, seja de i xa da a
car go da ati vi da de es ta tal, nem à mera cons ciên cia
in di vi du al de cada ci da dão. O de ver de so li da ri e da de
é um con ce i to cres cen te en tre as gran des or ga ni za-
ções pri va das no Bra sil e no mun do, que bus cam, por
meio de pro gra mas pró pri os, con tri bu ir, com ações
so ci al men te res pon sá ve is, para o de sen vol vi men to
na ci o nal, o que não é, aliás, ne nhu ma sur pre sa. A li -
vre ini ci a ti va, que tam bém cons ti tui va lor fun da men tal
de nos so or de na men to, só se re a li za em sua ple ni tu-
de por in ter mé dio da igual da de de opor tu ni da des so -
ci a is. Por tan to, li vre ini ci a ti va e so li da ri e da de são ins -
tru men tos – e tam bém ob je ti vos – uma da ou tra.

Exem plo des sa ne ces sá ria sim bi o se tem sido o
co o pe ra ti vis mo mé di co bra si le i ro, cujo es pe ci al su-
ces so em San ta Ca ta ri na me leva a citá-lo, nes ta tri -
bu na, como uma das ex pe riên ci as que po dem con tri-
bu ir para um Bra sil me lhor, em to das as suas re giões.

Asse gu ran do mer ca do de tra ba lho e re mu ne ra-
ção dig na, o sis te ma Uni med tor nou-se re fe rên cia
obri ga tó ria, quan do se tra ta de con ju gar ati vi da de
eco nô mi ca, éti ca e res pon sa bi li da de so ci al.

Ou tra con tri bu i ção que os ca ta ri nen ses de se-
jam apre sen tar a nos sos con ci da dãos bra si le i ros é a
va lo ri za ção do Mu ni cí pio como agen te de de sen vol vi-
men to e como pro mo tor da jus ti ça so ci al, uma va lo ri-
za ção que pres su põe ma i or flu i dez de apor te de re -
cur sos, nem sem pre vi to ri o sa no co nhe ci do em ba te
com os obs tá cu los bu ro crá ti cos.

O Par ti do da Fren te Li be ral, cujo pa pel his tó ri co
na de fe sa da li vre ini ci a ti va, da de mo cra cia e do fe de-
ra lis mo é inol vi dá vel, cer ta men te há de pon de rar es -
ses as pec tos em sua ati vi da de po lí ti ca, da qual pas so
a ser mais um com po nen te em ní vel na ci o nal.

Este mo men to, de gran de sig ni fi ca ção pes so al,
con duz-me aos agra de ci men tos e lem bran ças. Além
de meus con ter râ ne os, com pa nhe i ros na ati vi da de
po lí ti ca do pre sen te e do pas sa do, devo pres tar ho -
me na gem a meus fa mi li a res, em es pe ci al a mi nha

es po sa, Ma ria, meus fi lhos, Jú ni or e Be a triz, meus
pais e ir mãos, que cons ti tu em a base mais só li da de
mi nha vida.

Aos ami gos – mu i tos de les aqui pre sen tes –,
que têm de mons tra do seu apo io per ma nen te, meus
sin ce ros agra de ci men tos. E tam bém agra de ço à gen -
te da ter ra ca ta ri nen se, que, ao con tri bu ir para al-
çar-me a esta re pre sen ta ção, ma ni fes tou um grau de
con fi an ça pelo qual sou pro fun da men te gra to. Tal vez
me en con tre per ma nen te men te em dí vi da.

Mu i to obri ga do.
(Pal mas.)

Du ran te o dis cur so do Sr. Adir Gen til, 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 Vice-Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da-
res) – Pror ro go, de ofí cio, por quin ze mi nu tos, a Hora
do Expe di en te, para que pos sa mos ou vir o Se na dor
Ca sil do Mal da ner, já que os Se na do res Ma gui to Vi le-
la e Osmar Dias es tão au sen tes. S. Exªs en con tra-
vam-se ins cri tos para fa lar na Hora do Expe di en te.

Em se gui da, en tra re mos na Ordem do Dia. Se -
rão dez vo ta ções no mi na is.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ca sil do Mal da ner.
Peço a com pre en são de V. Exª, para que cum -

pra re li gi o sa men te os cin co mi nu tos a que tem di re i to.
Te nho cer te za de que V. Exª agi rá des sa for ma.

O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC.
Para uma co mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são do ora-
dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, pro cu ra-
rei se guir à ris ca o que pre vê o Re gi men to Inter no.

Sr. Pre si den te, no bres Co le gas, nas mi nhas pri -
me i ras pa la vras, em pelo me nos uma fra se, já que o
tem po é res tri to, gos ta ria de me in cor po rar à ale gria e
à sa tis fa ção dos con vi da dos ca ta ri nen ses, que es tão
na tri bu na de hon ra e nas ga le ri as, por que che ga à
Casa mais um ca ta ri nen se.

Em meu nome e no da Ban ca da do PMDB no
Se na do, gos ta ria de so li da ri zar-me com V. Exª, Se na-
dor Adir Gen til, por sua as sun ção no Se na do em fun -
ção da li cen ça do Se na dor Ge ral do Althoff.

Nós, re pre sen tan tes ca ta ri nen ses nes ta Casa,
pri ma mos sem pre, aci ma dos nos sos Par ti dos, por
nos so Esta do, San ta Ca ta ri na. Mu i tas ve zes, di gla di a-
mo-nos em ou tros cam pos, mas, no Se na do, quan do
as ques tões do nos so Esta do es tão apre sen ta das,
so ma mos es for ços.

Sei que V. Exª será um gran de re pre sen tan te, uma 
vez que vem no lu gar do Se na dor Ge ral do Althoff, que
se li cen cia. Mas tam bém re pre sen ta o nos so sem pre
Go ver na dor e Se na dor Vil son Kle i nü bing, que hon rou
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esta Casa. Pri ma mos por essa fi dal guia sem pre e em
to dos os lu ga res. Já que o Se na dor Jor ge Bor nha u sen
tam bém está li cen ci a do, sa be mos que, nas mãos do
Se na dor Ari Stad ler, o Esta do está mu i to bem re pre sen-
ta do, e ha ve re mos de so mar es for ços para, con dig na-
men te, fa zer com que os ca ta ri nen ses se sin tam mais
or gu lho sos na Con fe de ra ção des te País.

Sr. Pre si den te, nes te mo men to, apre sen to um
pro je to de lei, fru to de nos sa pre o cu pa ção com as
agro in dús tri as. Em San ta Ca ta ri na – e isso sói acon -
te cer no Bra sil in te i ro –, hou ve pro ble mas cli má ti cos,
o que atra pa lha mu i to. Como exis te uma lei que pre vê
a cri a ção do Fun do de Esta bi li da de do Se gu ro Ru ral,
mas como este não de tém re cur sos su fi ci en tes, apre -
sen to uma pro pos ta no sen ti do de se re co lher um per -
cen tu al a ser apli ca do no re fe ri do fun do e aba ti do do
Impos to de Ren da, para, quan do sur gi rem as in tem-
pé ri es e as ca la mi da des, não fi car mos à mer cê de si -
tu a ções como a que vi ve mos atu al men te.

O oes te ca ta ri nen se, um mi ni fún dio prin ci pal-
men te na pro du ção de va lo res agre ga dos, em fun ção
da avi cul tu ra e da su i no cul tu ra, que têm um peso ex -
tra or di ná rio na ba lan ça de pa ga men tos, so freu mu i to.
Às ve zes, o so fri men to ocor re, como ago ra, por ca u sa
da seca, mas, mu i tas ve zes, pode dar-se em fun ção
de ou tras in tem pé ri es, como en chen tes e ge a das.

Com essa pro pos ta, Sr. Pre si den te, pro cu ro so -
lu ci o nar, em par te, essa si tu a ção. Tra ta-se de mais
uma con tri bu i ção que ofe re ço à Casa e ao Bra sil, nes -
te dia, na ten ta ti va de en con trar ca mi nhos para mi no-
rar os pro ble mas dos pe que nos pro du to res, a fim de
que não ocor ra o êxo do ru ral. Em San ta Ca ta ri na,
ape nas 20% da po pu la ção vive no meio ru ral.

Apre sen to o pro je to em cin co vias, Sr. Pre si den-
te, de acor do com o que es ta be le ce o Re gi men to
Inter no.

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.
Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da-

res) – Agra de ço ao Se na dor Osmar Dias a com pre en-
são, ao re nun ci ar ao seu di re i to de fa lar.

Ape lo aos Srs. Se na do res que se en con tram em 
seus ga bi ne tes e em ou tras de pen dên ci as do Se na do
Fe de ral, para que ve nham ao ple ná rio, ten do em vis ta
que se rão vo ta das dez ma té ri as no mi na is, com efe i to
ad mi nis tra ti vo e quo rum qua li fi ca do.

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC) – 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. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC. Pela or-
dem.) – Sr. Pre si den te, eu es ta va ins cri to para fa zer
uma co mu ni ca ção ina diá vel.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da-
res) – V. Exª es ta va na su plên cia, e, la men ta vel men te,
não foi pos sí vel aten dê-lo.

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC) – Mas não
hou ve o pre en chi men to das três ins cri ções.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da-
res) – Se na dor Tião Vi a na, V. Exª po de rá fa lar de po is
da Ordem do Dia.

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC) – Agra de ço
a V. Exª, que tem sido ex tre ma men te sen sí vel a essa
ma té ria.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da-
res) – So bre a mesa ofí ci os 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:

Ofi cio nº 0508-L-PFL/2002

Bra sí lia, 21 de maio 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 37, de 8 de
maio de 2002, que ”Dis põe so bre a es tru tu ra ção de
ór gãos, cria car gos em co mis são no âm bi to do Po der
Exe cu ti vo Fe de ral, e dá ou tras pro vi den 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 da Cel ci ta Pi nhe i ro
De pu ta da La u ra Car ne i ro

Su plen te:
De pu ta do Fran cis co Gar cia
De pu ta da Nice Lo bão

Aten ci o sa men te, – De pu ta do Ino cên cio Oli ve i ra,
Lí der do PFL.

Ofi cio nº 0536-L-PFL/2002

Bra sí lia, 21 de maio 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 38, de 14 de
maio de 2002, que ”Dis põe so bre o par ce la men to de
dé bi tos tri bu tá ri os de Esta dos, do Dis tri to Fe de ral, de
Mu ni cí pi os e de em pre sas pú bli cas e pri va das em
pro ces so de fa lên cia ou de li qui da ção, ins ti tui re gi me
es pe ci al de par ce la men to da con tri bu i ção para o Pro -
gra ma de For ma ção do Pa tri mô nio do Ser vi dor Pú bli-
co – PASEP, res ta be le ce pra zos para pa ga men to de
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dé bi tos tri bu tá ri os, in clu si ve do im pos to de ren da in ci-
den te so bre lu cro in fla ci o ná rio, con ce de be ne fí ci os
fis ca is à ins ta la ção, am pli a ção ou mo der ni za ção de
uni da des in dus tri a is e tra ta men to tri bu tá rio iso nô mi co
en tre pro du ção na ci o nal e a im por ta ção de pa pel-jor-
nal, al te ra a le gis la ção adu a ne i ra e a re la ti va à co-
bran ça de di re i tos an ti dum ping e com pen sa tó ri os, 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 Ger son Ga bri el li
De pu ta do Ger vá sio Sil va

Su plen te:
De pu ta do Arol de De Oli ve i ra
De pu ta do João Car los Bar cel los

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,
In di co, em subs ti tu i ção à de sig na ção des ta Pre -

sidë ncia, os se na do res do blo co PSDB/PPB que
com po rão a co mis são es pe 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: 38

Pu bli ca ção DOU: 9-5-02

Dis põe so bre o par ce la men to de dé bi tos tri bu tá ri-
os de Esta dos, do Dis tri to Fe de ral, de Mu ni cí pi os e de
em pre sas pú bli cas e pri va das em pro ces so de fa lên cia
ou de li qui da ção, ins ti tui re gi me es pe ci al de par ce la-
men to da con tri bu i ção para o Pro gra ma de For ma ção
do Pa tri mô nio do Ser vi dor Pú bli co – PASEP, res ta be le-
ce pra zos para pa ga men to de dé bi tos tri bu tá ri os, in clu-
si ve do im pos to de ren da in ci den te so bre lu cro in fla ci o-
ná rio, con ce de be ne fí ci os fis ca is à ins ta la ção, am pli a-
ção ou mo der ni za ção de uni da des in dus tri a is e tra ta-
men to tri bu tá rio iso nô mi co en tre pro du ção na ci o nal e a
im por ta ção de pa pel-jor nal, al te ra a le gis la ção adu a ne i-
ra e a re la ti va à co bran ça de di re i tos an ti dum ping e
com pen sa tó ri os, e dá ou tras provi dên ci as.

Bra sí lia, 21 de maio de 2002. – Ge ral do Melo,
Lí der do Blo co PSDB/PPB.

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, re que ri men to que será lido pelo Sr. 1° Se cre-
tá rio, Se na dor Car los Wil son.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 282, DE 2002

Nos ter mos do in ci so I, do art. 256, do Re gi men-
to Inter no do Se na do Fe de ral, re que i ro a re ti ra da, em
ca rá ter de fi ni ti vo, da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i-
ção nº 21, de 2002, que “dá nova re da ção ao § 6º do
ar ti go 195 da Cons ti tu i ção Fe de ral. (Re duz o pra zo
para iní cio da vi gên cia das con tri bu i ções so ci a is a
par tir da data da pu bli ca ção da lei).”

Sala das Ses sões, 22 de maio de 2002. – Se na-
dor Ge ral do Melo.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da res)
– O re que ri men to lido será in clu í do em Ordem do Dia, 
nos ter mos do art. 256, §2°, in ci so II, b do Re gi men to
Inter no.

So bre a mesa, Pro je to de Lei do Se na do que
será lido pelo Sr. 1° Se cre tá rio, Se na dor Car los Wil son.

É lido o se guin te:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 136, DE 2002

Inclui a dis ci pli na No ções de Ci da-
da nia no cur rí cu lo do en si no fun da men-
tal e do en si no mé dio.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º No ções de Ci da da nia pas sam a in te grar

os cur rí cu los do en si no fun da men tal e do en si no mé -
dio como dis ci pli na obri ga tó ria em aten di men to ao
dis pos to no in ci so I do art. 27 da Lei nº 9.394, de
1996.

Art. 2º O es tu do dos te mas re la ti vos a No ções
de Ci da da nia tem como re fe ren ci al a Cons ti tu i ção Fe -
de ral, a De cla ra ção Uni ver sal dos Di re i tos Hu ma nos,
o Có di go de De fe sa do Con su mi dor e o Esta tu to da
Cri an ça e do Ado les cen te.

Art. 3º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

A con so li da ção da de mo cra cia re quer cons tan te
es for ço na di fu são e com pre en são dos prin cí pi os bá -
si cos da ci da da nia.

Com pe te à es co la en si nar aos jo vens a com pre-
en der a ci da da nia como par ti ci pa ção so ci al e po lí ti ca,
que tra duz o con jun to de di re i tos e de ve res as se gu ra-
dos a to dos os bra si le i ros.

Maio de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu in ta-fe i ra  23 08845

    535MAIO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Su ge ri mos, por tan to, que os cur rí cu los do en si-
no fun da men tal e do en si no mé dio con sa grem es pa-
ço pró prio para a dis ci pli na No ções de Ci da da nia,
onde os alu nos apren de ri am a con sul tar do cu men tos
bá si cos re la ti vos ao tema, em es pe ci al, a Cons ti tu i-
ção Fe de ral, a De cla ra ção Uni ver sal dos Di re i tos Hu -
ma nos, o Có di go de De fe sa do Con su mi dor e o Esta -
tu to da Cri an ça e do Ado les cen te.

Cer ta men te a con sul ta dos tex tos le ga is per mi ti-
rá, aos jo vens, me lhor com pre en são dos fa tos atu a is
e co nhe ci men to dos seus di re i tos e de ve res de ci da-
dãos, que, até o mo men to, são des co nhe ci dos por
sig ni fi ca ti va par ce la da po pu la ção.

Ante o ex pos to, so li ci ta mos o apo io dos no bres
co le gas para a apro va ção des te pro je to.

Sala das Ses sões, 22 de maio de 2002. – Se na-
dor Chi co Sar to ri.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SUBSECRETARIA DE ATA

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.

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. 27. Os con te ú dos cur ri cu la res da edu ca ção

bá si ca ob ser va rão, ain da, as se guin tes di re tri zes:
I – a di fu são de va lo res fun da men ta is ao in te res-

se so ci al, aos di re i tos e de ve res dos ci da dãos, de res -
pe i to ao bem co mum e a or dem de mo crá ti ca;

II – con si de ra ção das con di ções de es co la ri da-
de dos alu nos em cada es ta be le ci men to;

III – ori en ta ção para o tra ba lho;
IV – pro mo ção do des por to edu ca ci o nal e apo io

às prá ti cas des por ti vas não-for ma is.

....................................................................................
(À Co mis são de Edu ca ção – de ci são

ter mi na ti va.)

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da-
res) – O pro je to lido será pu bli ca do e re me ti do à Co -
mis são com pe ten te.

So bre a mesa, Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i-
ção que será lida pelo Sr. 1° Se cre tá rio, Se na dor Car -
los Wil son.

É lida a se guin te:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 25, DE 2002

Acres cen ta art. 84 ao Ato das Dis po-
si ções Cons ti tu ci o na is Tran si ta ri as, para
pror ro gar o man da to dos atu a is pre fe i-
tos, vice-pre fe i tos e ve re a do res, de modo 
a pos si bi li tar, a par tir de 2006, ele i ções
ge ra is e co in ci dên cia de man da tos em
to dos os ní ve is.

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

Art. 1º O Ato das Dis po si ções Cons ti tu ci o na is
Tran si ta ri as pas sa a vi go rar acres ci do do se guin te
ar ti go:

“Art. 84. Fi cam pror ro ga dos até 2006
os man da tos dos Pre fe i tos, Vice-Pre fe i tos e
Ve re a do res ele i tos em 2000, de modo à
pos si bi li tar, a par tir de en tão, co in ci dên cia
ge ral de man da tos e ele i ções ge ra is, para
to dos os ní ve is.”

Art. 2º Esta Emen da à Cons ti tu i ção en tra em
vi gor na data de sua pu bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

Nas de mo cra ci as re pre sen ta ti vas como a nos -
sa, ba se a das em par ti dos e su frá gio uni ver sal, as ele -
i ções ul tra pas sam o sen ti do de uma sim ples ma ni fes-
ta ção de pre fe rên cia, en tre as al ter na ti vas apre sen ta-
das, para atin gi rem um sig ni fi ca do mais am plo de
ade são dos ci da dãos a pro pos tas de go ver no e de re -
pre sen ta ção, con fe rin do-lhes le gi ti mi da de. Nes se
sen ti do, é fun da men tal não ape nas que as ele i ções
se pro ces sem si mul ta ne a men te, em to dos os re can-
tos do País, como tam bém que abran jam to dos os
car gos ele ti vos, do Pre si den te da Re pú bli ca ao Pre fe-
i to, do Se na dor ao Ve re a dor.

Da for ma como está hoje, ocor rem ele i ções a
cada dois anos, ora para Pre fe i tos, Vice-pre fe i tos e
Ve re a do res, ora para Pre si den te, Vice-Pre si den te,
Se na do res, De pu ta dos Fe de ra is, Go ver na do res,
Vice-Go ver na do res e De pu ta dos Dis tri ta is, o que
pro vo ca um cer to imo bi lis mo da má qui na es ta tal,
de vi do aos ne ces sá ri os e im pres cin dí ve is con tro les
so bre os abu sos de mu i tos ad mi nis tra do res que uti li-
zam o apa re lho ad mi nis tra ti vo para per pe tu ar seu
do mí nio. Além dis so, essa pe ri o di ci da de im põe aos 
can di da tos aos le gis la ti vos es ta du a is e fe de ra is a
re com po si ção de ali an ças e apo i os po lí ti cos jun to a 
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suas ba ses ele i to ra is mu ni ci pa is, em pro ces so de
ele i ção não co in ci den te, em pre ju í zo da con ti nu i da-
de das po lí ti cas pú bli cas.

O es ta be le ci men to de ele i ções ge ra is, em to dos
os ní ve is, tem por ob je ti vo ra ci o na li zar os pro ce di-
men tos ele i to ra is nos Pais, a par tir da co in ci dên cia de
ele i ções e man da tos em to dos os ní ve is. Tal mu dan ça
tra rá be ne fí ci os ao ele i tor e ao po der pú bli co, prin ci-
pal men te se for apro va do na Câ ma ra dos De pu ta dos
pro je to de lei do Se na do, es ta be le cen do fi nan ci a men-
to pú bli co para as cam pa nhas ele i to ra is.

Sala das Ses sões, 22 de maio de 2002. – Se na-
dor Fran cis co Escór cio.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Acres cen ta art. 84 ao Ato das Dis po si ções
Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as, para pror ro gar man da to
dos atu a is pre fe i tos, vice-pre fe i tos, ve re a do res, de
modo a pos si bi li tar, a par tir de 2006, ele i ções ge ra is e
co in ci dên cia de man da tos em to dos os ní ve is.

Assi na tu a ras:
João Alber to – Car los Pa tro cí nio – Te o tô nio

Vi le la Fi lho – Ma ria do Car mo – Chi co Sa to ri – Mar -
lu ci Pin to – Fer nan do Ri be i ro – Gil van Bor ges –
Osmar Dias – La u ro Cam pos – Ge ral do Cân di do –
Lind berg Cury – Re gi nal do Du ar te – Alber to Sil va
– Re nan Ca lhe i ros – José Fo ga ça – Ro meu Tuma – 
Wal deck Orné las – Wel ling ton Ro cha – Arlin do
Por to – Artur Tá vo la – Mo re i ra Men des – Na bor Ju -
ni or – Pe dro Si mon – Ma u ro Mi ran da – Ri car do
San tos – Be ní cio Gama  – Edson Lo bão.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SUB SECRETARIA DE ATA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
Art. 60. A Cons ti tu i ção po de rá ser emen da da

me di an te pro pos ta:

I – de um ter ço, no mí ni mo, dos mem -
bros da Câ ma ra dos De pu ta dos ou do Se-
na do Fe de ral;

II – do Pre si den te da Re pú bli ca;
III – de mais da me ta de das Assem-

bléi as Le gis la ti vas das uni da des da Fe de ra-
ção, ma ni fes tan do-se, cada uma de las, pela
ma i o ria re la ti va de seus mem bros.

§ 1º A Cons ti tu i ção não po de rá ser
emen da da na vi gên cia de in ter ven ção fe de ral,
de es ta do de de fe sa ou de es ta do de sí tio.

§ 2º A pro pos ta será dis cu ti da e vo ta-
da em cada Casa do Con gres so Na ci o nal,
em dois tur nos, con si de ran do-se apro va da
se ob ti ver, em am bos, três quin tos dos vo tos
dos res pec ti vos mem bros.

§ 3º A emen da à Cons ti tu i ção será
pro mul ga da pe las Me sas da Câ ma ra dos
De pu ta dos e do Se na do Fe de ral, com o res -
pec ti vo nú me ro de or dem.

§ 4º Não será ob je to de de li be ra ção a
pro pos ta de emen da ten den te a abo lir:

I – a for ma fe de ra ti va de Esta do;
II – o voto di re to, se cre to, uni ver sal e

pe rió di co;
III – a se pa ra ção dos Po de res;
IV – os di re i tos e ga ran ti as in di vi du a is.
§ 5º A ma té ria cons tan te de pro pos ta

de emen da re je i ta da ou ha vi da por pre ju di-
ca da não pode ser ob je to de nova pro pos ta
na mes ma ses são le gis la ti va.

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

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

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da-
res) – A Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção que
aca ba de ser lida está su je i ta às dis po si ções es pe cí-
fi cas cons tan tes do art. 354 e se guin tes do Re gi-
men to Inter no.

A ma té ria será pu bli ca da e des pa cha da à Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da-
res) – A Pre si dên cia re ce beu 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 do Se na do nº 556, de 1999, no qual aque le
Co le gi a do con clui pela re mes sa da ma té ria tam bém
ao exa me da Co mis são de Re la ções Exte ri o res e
De fe sa Na ci o nal, em de ci são ter mi na ti va.

Em face da ma ni fes ta ção da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, a Pre si dên cia re ti-
fi ca o seu des pa cho ini ci al e re me te o pro je to à Co-
mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal,
em de ci são ter mi na ti va.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da-
res) – Pas sa-se à

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:
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REQUERIMENTO Nº 283, DE 2002

Nos ter mos do item 1, do art. 311, do Re gi men to
Inter no, re que i ro pre fe rên cia para que os itens 6, 9 e
10, da Ordem do Dia da pre sen te ses são, se jam apre -
ci a dos , res pec ti va men te, em 1º, 2º e 3º lu ga res.

Sala das Ses sões, 22 de maio de 2002. – Artur
da Tá vo la – José Agri pi no – Ge ral do Melo.

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.
Será fe i ta a in ver são so li ci ta da.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da-
res)  – Item 6:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 5, DE 2002

 (Vo ta ção no mi nal, se não hou ver emen das)

Ter ce i ra e úl ti ma ses são de dis cus são,
em se gun do tur no, da Pro pos ta de Emen da
à Cons ti tu i ção nº 5, de 2002 (nº 203/95, na
Câ ma ra dos De pu ta dos), que dá nova re da-
ção ao pa rá gra fo 1º do ar ti go 222 da Cons ti-
tu i ção Fe de ral, su pri min do-se o pa rá gra fo 2º 
do re fe ri do ar ti go, que tra ta da pro pri e da de
de em pre sas jor na lís ti cas e de ra di o di fu são
so no ra e de sons e ima gens, ten do

Pa re cer sob nº 337, de 2002, da Co-
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da-
nia, Re la tor: Se na dor Ro meu Tuma, ofe re-
cen do a re da ção para o se gun do tur no.

A Pre si dên cia es cla re ce ao Ple ná rio que, nos
ter mos do dis pos to no art. 363 do Re gi men to Inter -
no, a ma té ria cons ta rá da Ordem do Dia du ran te
três ses sões de li be ra ti vas or di ná ri as, em fase de
dis cus são em se gun do tur no, quan do po de rão ser
ofe re ci das emen das que não en vol vam o mé ri to.

Trans cor re, hoje, a ter ce i ra e úl ti ma ses são de
dis cus são.

Em dis cus são. (Pa u sa)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –

Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para dis cu tir a ma té ria.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da-

res) – Com a pa la vra o Se na dor Edu ar do Su plicy, pela 
li de ran ça do Par ti do dos Tra ba lha do res.

Pas so a pre si dên cia ao Se na dor Edi son Lo bão,
nos so vice-Pre si den te no Se na do.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP.
Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den-
te, Se na dor Edi son Lo bão, cre io que se ria im por tan te
que V. Exª pu des se, em nome do Pre si den te Ra mez
Te bet, trans mi tir a in ten ção da pre si dên cia do Se na-
do, uma vez que ain da on tem, aqui, le mos o com pro-
mis so fir ma do na re u nião da pre si dên cia e dos lí de-
res, se gun do o qual, con for me está re gis tra do em
Ata, a vo ta ção em se gun do tur no des ta PEC se ria
pre ce di da da ins ta la ção, pelo Con gres so Na ci o nal,
do Con se lho de Co mu ni ca ção So ci al.

Ontem, hou ve es cla re ci men tos, in clu si ve da
par te do Se na dor Car los Wil son, no sen ti do de que
es ta vam sen do to ma dos os pas sos ne ces sá ri os
para o en ten di men to com a Mesa da Câ ma ra dos
De pu ta dos, que to mou pro vi dên ci as de on tem para
hoje. Esti ve com o Lí der, De pu ta do João Pa u lo Cu-
nha, que me in for mou que teve re u niões com re pre-
sen tan tes das di ver sas em pre sas de co mu ni ca ção,
de jor na is e ou tras, para que fos se es ta be le ci do um
en ten di men to de con sen so en tre a Câ ma ra e o Se-
na do. Ten do ha vi do esse con sen so  – e acre di to
nis so -, po de rá o Pre si den te do Se na do, Se na dor
Ra mez Te bet, con vo car a re u nião do Con gres so Na ci-
o nal. Isso po de ria ser fe i to hoje, para que a re u nião
fos se re a li za da ama nhã, para a ins ta la ção do Con se-
lho de Co mu ni ca ção So ci al.

Sr. Pre si den te, o Blo co de Opo si ção, o Par ti do
dos Tra ba lha do res, com toda a boa von ta de, agin do
de boa-fé, aten deu on tem ao ape lo do Se na dor Car -
los Wil son e dos de ma is lí de res; por isso, gos ta ria de
ter essa no tí cia an tes da vo ta ção da ma té ria. O pró -
prio Se na dor Ra mez Te bet, na tar de de on tem, in for-
mou-me que teve diá lo go com o Pre si den te Aé cio Ne -
ves nes sa di re ção. Como há uma ex pec ta ti va mu i to
gran de de que efe ti va men te não seja frus tra do aque le
en ten di men to, agra de ço a V. Exª pela in for ma ção
con cre ta so bre esse tema, aten den do ao com pro mis-
so que to dos nós fir ma mos.

Por tan to, a Pre si dên cia do Se na do con vo ca ria
hoje uma re u nião do Con gres so Na ci o nal para apre -
ci ar e vo tar essa ques tão do Con se lho de Co mu ni ca-
ção So ci al.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A Mesa 
res pon de à ques tão de V. Exª di zen do que já na ses-
são de on tem o Se na dor Car los Wil son deu-lhe al guns
es cla re ci men tos a res pe i to. Nes te mo men to in for-
ma-me o Se cre tá rio Car los Wil son que es te ve em
con ta to com o Pre si den te Aé cio, que in for mou que
está ela bo ran do a lis ta. Con se qüen te men te, cre io que
o com pro mis so ini ci al men te ajus ta do foi cum pri do.
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Po rém, se V. Exª não se con for ma com a so lu-
ção anun ci a da, te ria o re cur so de um pe di do de adi a-
men to por vin te e qua tro ho ras, o que ca u sa ria al guns
trans tor nos, por que há uma ex pec ta ti va mu i to gran de
no sen ti do da vo ta ção ain da hoje, nes ta tar de, des sa
Pro pos ta de Emen da Cons ti tu ci o nal. Como Lí der, V.
Exª po de rá, se de se jar, so li ci tar o adi a men to por vin te
e qua tro ho ras, e, des de que os de ma is Lí de res e o
Ple ná rio es te jam de acor do, a Mesa nada terá a opor. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Sr. Pre si den te, que ro agir com a ma i or boa-fé. O Se -
na dor Ra mez Te bet es ta va aqui há vin te mi nu tos.
Enquan to o Re la tor e ou tros Se na do res ex pres sam
sua opi nião, gos ta ria de fa zer um ape lo para que pos -
sa o pró prio Se na dor Ra mez Te bet co mu ni car ao Se -
na do o com pro mis so da con vo ca ção do Con gres so
Na ci o nal para essa fi na li da de. Des sa for ma es ta rá re -
a li za da a con clu são do com pro mis so que ha vía mos
fir ma do.

Sr. Pre si den te, per mi ta-me ex pli car por que isso
é ne ces sá rio. Di ver sas pes so as e en ti da des es tão
agin do no sen ti do de co la bo rar com o Se na do para a
ins ta la ção do Con se lho de Co mu ni ca ção So ci al. Já
foi dito em ou tra opor tu ni da de, in clu si ve por oca sião
da apre ci a ção de lei so bre te le vi são por sis te ma de
ca nal, que o com pro mis so se ria efe ti va men te cum pri-
do, e aca bou sen do adi a do.

Então, gos ta ría mos de ter toda a cer te za, para
di zer às pes so as que es tão aqui nos aguar dan do, de
que o com pro mis so será fir ma do. Acre di to na dis po si-
ção e boa von ta de da Mesa, mas V. Exª há de con vir
que, nes te caso, a pa la vra do Pre si den te do Se na do,
que tem o po der de con vo car o Con gres so Na ci o nal
para essa fi na li da de, é im por tan te.

Ade ma is, Sr. Pre si den te, há ain da ou tras ra zões
para a con vo ca ção do Con gres so Na ci o nal. To dos os
Lí de res aqui no Se na do as si na ram a so li ci ta ção de
con vo ca ção do Con gres so Na ci o nal para o exa me do
Pro je to de Con ver são em Lei da Me di da Pro vi só ria nº
2.175/01, que dis põe so bre a re es tru tu ra ção da Car -
re i ra Au di to ria do Te sou ro Na ci o nal, so bre a or ga ni za-
ção da Car re i ra Au di to ria-Fis cal da Pre vi dên cia e da
Car re i ra Au di to ria-Fis cal do Tra ba lho, para apre ci ar o
re la tó rio do De pu ta do Ro ber to Pes soa.

A con vo ca ção do Con gres so Na ci o nal aten de ria
a am bos os pro pó si tos e se ria im por tan te, até por que
to dos os Lí de res as si na ram a so li ci ta ção de con vo ca-
ção para essa fi na li da de.

O pró prio Se na dor Ra mez Te bet tam bém dis se
ao Una fis co e às de ma is en ti da des que es tão re u ni-

das ago ra, em gran de nú me ro, no Au di tó rio Pe trô nio
Por te la, que isso se ria aten di do.

Então, Sr. Pre si den te, é o ape lo que re no vo ao
Se na dor Ra mez Te bet, nos so Pre si den te do Se na do.

Du ran te o dis cur so do Sr. Edu ar do Su -
plicy, 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. Edi son Lo-
bão, 1º Vice-Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce-
do a pa la vra ao Se na dor Ro ber to Sa tur ni no.

O SR. ROBERTO SATURNINO (Blo co/PT – RJ.
Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den-
te, Srªs e Srs. Se na do res, se rei bre ve. Ma ni fes tei-me
di ver sas ve zes em sen ti do con trá rio a essa emen da,
mos tran do que se tra ta de um tema que trans cen de
mu i to à mera con si de ra ção da sa ú de das em pre sas
de co mu ni ca ção, dos em pre gos ge ra dos e mes mo do
de sen vol vi men to da cul tu ra na ci o nal.

Pen so que esse tema en vol ve uma ques tão de
so be ra nia, por que, hoje, uma das prin ci pa is ar mas de 
do mi na ção uti li za das é exa ta men te o con tro le da in -
dús tria cul tu ral, da in dús tria de in for ma ção. Enfim, en -
ten do que essa ques tão de ve ria ser apre ci a da com
mais cu i da do.

Entre tan to, já foi apro va da em pri me i ro tur no e
acre di to que tam bém o seja em se gun do tur no. Vo tei
con tra na pri me i ra vo ta ção, quan do eu ain da es ta va
sem Par ti do. Hoje, es tou fi li a do ao PT, cuja po si ção
par ti dá ria é a fa vor da emen da. Por isso, pedi per mis-
são à Ban ca da e à Di re ção do Par ti do para man ter co -
e ren te men te o meu voto an te ri or, con trá rio, com pre-
en den do a po si ção do Par ti do e as ra zões ale ga das
para vo tar a fa vor.

No en tan to, a Ban ca da e o Par ti do vão res pe i tar
a mi nha po si ção an te ri or, na ver da de uma po si ção
his tó ri ca de mais de trin ta anos. Ontem, na tri bu na,
tive a opor tu ni da de de con tar uma his tó ria de que par-
ti ci pei e que teve um de ter mi na do re sul ta do. Espe ro
que isso não se re pi ta ago ra em sen ti do con trá rio,
pois se ria um de sas tre para a con so li da ção dos in te-
res ses da Na ção bra si le i ra, tão as se di a da e ame a ça-
da, em vá ri os as pec tos, por in ter ven ções de gran des
po tên ci as do mun do de hoje.

Re pi to aqui que es pe ro es tar equi vo ca do. Espe -
ro, sin ce ra men te, e tor ço para isso.

To da via, co e ren te com a mi nha po si ção de 35
anos atrás e com a po si ção as su mi da na pri me i ra vo -
ta ção des sa emen da, vou vo tar con tra ri a men te a ela,
em bo ra re co nhe cen do as ra zões do PT, o meu Par ti-
do, de vo tar a fa vor.
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O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Com a
pa la vra o Se na dor Ro meu Tuma.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP. Para dis cu tir.
Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, en ten di bem 
as co lo ca ções em que o Se na dor Edu ar do Su plicy
con cla ma o em pe nho de V. Exª a fim de con vo car o
Con gres so Na ci o nal para apre ci ar a cri a ção do Con -
se lho de Co mu ni ca ção So ci al e a Me di da Pro vi só ria
do Pro je to de Con ver são so bre os au di to res fis ca is.

Assis ti à pri me i ra re u nião na Câ ma ra, com os
De pu ta dos Ro ber to Pes soa e Ri car do Bar ros,
Vice-Lí der do Go ver no, em que es ta vam ten tan do
equa ci o nar al gu mas dú vi das so bre esse pro je to de
con ver são. Foi mar ca da para hoje uma re u nião de tra -
ba lho, às 17h30min, para a sua con clu são.

Acre di to que o com pro mis so do Se na do, no que
diz res pe i to ao Con se lho, foi cum pri do por in te i ro.
Ape nas en ca mi nhou-se à Câ ma ra, que tem o di re i to
de ana li sar os no mes ofe re ci dos pelo Se na do, ca ben-
do-lhe pro por ou não a tro ca de al guns no mes.

O Se na do cum priu o acor do. Assim, não vejo ra -
zão para pro cras ti na ção. Se con vo car mos uma ses-
são do Con gres so, na ex pec ta ti va de vo tar mos de po-
is, re tar da re mos a vo ta ção, sem qual quer van ta gem.
O Se na do não vol ta rá atrás, por que a de ci são foi to -
ma da pela Mesa. O Se na dor Car los Wil son se em pe-
nhou, con sul tou to dos os en vol vi dos no pro ble ma de
rá dio, co mu ni ca ção e TV, e V. Exª as su miu, com o vi -
gor com que sem pre di ri giu essa Pre si dên cia, jun to
com o Sr. Car los Wil son, a pa la vra em pe nha da na for-
ma ção do Con se lho.

Cre io que o Se na do cum priu o seu pa pel. Não
há o que fa zer, a não ser es pe rar, com res pe i to, a de -
ci são da Câ ma ra dos De pu ta dos, que está ca mi nhan-
do para uma so lu ção pro va vel men te ain da hoje.

Sr. Pre si den te, cum pri men to V. Exª pela co ra-
gem na so lu ção do pro ble ma, o Se na dor Car los Wil -
son, que tão bem ela bo rou o seu re la tó rio, e as Li de-
ran ças, que fi ze ram acor do em re la ção às de ci sões
da Mesa.

Sou fa vo rá vel a que se pro ce da à vo ta ção, ca -
ben do sem pre a V. Exª co brar a res pos ta da Câ ma ra
em re la ção ao pro je to apre sen ta do pela Mesa do Se -
na do.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce-
do a pa la vra ao Se na dor Ge ral do Cân di do.

O SR. GERALDO CÂNDIDO (Blo co/PT – RJ.
Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den-
te, Srªs e Srs. Se na do res, ape sar de o meu Par ti do, o
Par ti do dos Tra ba lha do res, ter vo ta do a fa vor des ta
PEC na Câ ma ra dos De pu ta dos e no pri me i ro tur no

no Se na do, eu, pes so al men te, te nho po si ção con trá-
ria. Exter nei-a na vo ta ção em pri me i ro tur no, abs ten-
do-me, em fun ção da de ci são da Ban ca da de vo tar fa -
vo ra vel men te.

Con si de ro es tra nho – e que ro ar gu men tar aqui
em Ple ná rio mais uma vez – que, ape sar do acor do
fir ma do en tre as Li de ran ças, de que a ins ta la ção do
Con se lho de Co mu ni ca ção So ci al se ria fe i to en tre um 
tur no e ou tro de vo ta ção da PEC, o Con se lho ain da
não te nha sido ins ta la do.

Com todo o res pe i to, dis cor do do Se na dor Ro -
meu Tuma, que dis se que o Se na do cum priu o seu
pa pel. Não é bem as sim, por que a pro pos ta do Con -
se lho deve ser ins ta la da pelo Con gres so Na ci o nal, e
não ape nas pelo Se na do. Tan to é ver da de que não foi
ins ta la do. Exis te uma re la ção com o nome de pes so-
as que vão com por o Con se lho, mas, até ago ra, não
hou ve acor do.

Ain da está ha ven do uma ne go ci a ção na Câ ma-
ra dos De pu ta dos com o Pre si den te Aé cio Ne ves e o
Lí der do PT, De pu ta do João Pa u lo.

É ne ces sá rio, para se ter a efe ti va ins ta la ção do
Con se lho, um ato que a au to ri ze e apro ve. Uma lis ta-
gem de no mes não sig ni fi ca nada. Por tan to, o acor do
não foi cum pri do.

O nos so en ten di men to é o de que não se de ve-
ria vo tar a PEC en quan to não hou ves se a efe ti va ins -
ta la ção do Con se lho, até por que ain da está ha ven do
ne go ci a ção na Câ ma ra dos De pu ta dos.

Faço um ape lo a V. Exª, Sr. Pre si den te, no sen ti-
do de que trans fi ra a vo ta ção da PEC até que haja um
acor do for ma li za do, con cre ta men te apro va do. Só as -
sim po de re mos vo tar.

Pes so al men te, man te nho a mi nha po si ção con -
trá ria.

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

Du ran te o dis cur so do Sr. Ge ral do
Cân di do, o Sr. Edi son Lo bão, 1º Vice-Pre si-
den te, de i xa a ca de i ra da pre si dên cia, que é 
ocu pa da pelo Sr. Ra mez Te bet, Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao no bre Se na dor Car los Pa tro cí nio.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO. Para
dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs 
e Srs. Se na do res, acho que é im por tan te a in je ção de
re cur sos nos me i os de co mu ni ca ção, nas em pre sas
jor na lís ti cas de ra di o di fu são so no ra. E pen so que, na
ela bo ra ção da pro pos ta de emen da cons ti tu ci o nal, fo -
ram to ma dos os cu i da dos ne ces sá ri os: a pro gra ma-
ção e a edi to ra ção se rão de res pon sa bi li da de ex clu si-
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va de bra si le i ros na tos ou na tu ra li za dos há mais de
dez anos. A in je ção de ca pi tal ali e ní ge na, de ou tras
na ções, terá um li mi te de, no má xi mo, 30%, fi can do
70% do ca pi tal des sas em pre sas jor na lís ti cas com os
bra si le i ros na tos ou na tu ra li za dos há mais de dez
anos.

Por tan to, apro va mos essa pro pos ta de emen da
cons ti tu ci o nal, es pe ran do que ela ve nha a sur tir os
efe i tos que de se ja mos.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Srªs Se -
na do ras e Srs. Se na do res, por gen ti le za, peço a aten -
ção de to dos.

Não é a ma té ria, pro pri a men te, que é com ple xa.
Com ple xa é a ins ta la ção do Con se lho de Co mu ni ca-
ção So ci al, com pro mis so as su mi do pelo Se na do da
Re pú bli ca, jun to com a Câ ma ra dos De pu ta dos.

O Se na do da Re pú bli ca, por in ter mé dio da
Mesa e das li de ran ças par ti dá ri as, to mou as pro vi-
dên ci as e, no dia 14 des te mês, en vi ou uma lis ta à
con si de ra ção da Mesa da Câ ma ra dos De pu ta dos.
Essa lis ta ain da não nos foi de vol vi da, ape sar dos
gran des es for ços que o Pre si den te da Câ ma ra dos
De pu ta dos, o no bre De pu ta do Aé cio Ne ves, está re a-
li zan do.

Como per ce bo que, quan to ao mé ri to des sa ma -
té ria, há boa von ta de de pra ti ca men te to dos os par ti-
dos nes ta Casa, vou, de ofí cio, in ver ter a or dem de
vo ta ção. Vou so bres tar a dis cus são des sa PEC e pas -
sa re mos à vo ta ção de ou tras ma té ri as. Enquan to
isso, pode ser que nos che gue a lis ta vin da da Câ ma-
ra. Tão logo isso ocor ra, po de rei anun ciá-la e mar car
uma ses são do Con gres so Na ci o nal para a apre ci a-
ção dos mem bros in di ca dos para com por o Con se lho
de Co mu ni ca ção So ci al, ór gão de as ses so ra men to
do Con gres so Na ci o nal.

Enal te ço o tra ba lho da Mesa do Se na do, ca pi ta-
ne a da pelo 1º Se cre tá rio, Se na dor Car los Wil son, que 
en vi dou es for ços, ou viu re pre sen tan tes das em pre-
sas jor na lís ti cas, ou viu en ti da des da so ci e da de ci vil e
pôde en ca mi nhar uma su ges tão do Se na do à Câ ma-
ra dos De pu ta dos.

Assim sen do, de cla ro a in ver são e de cla ro sus -
pen sa, tem po ra ri a men te, a dis cus são da ma té ria.

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) – Sr.
Pre si den te, pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Pois não.
O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM. Pela

or dem.) – Sr. Pre si den te, quan do for pos sí vel, e se eu
me re cer a aten ção de V. Exª, pe di ria pre fe rên cia para
o item 2 da pa u ta, que cria os tri bu na is re gi o na is fe de-
ra is da 6ª e 7ª re giões. Tra ta-se do item 2 da pa u ta.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Aguar do
o re que ri men to de V. Exª e peço per mis são para, en -
quan to isso, apre ci ar ou tro item.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 9:

PARECER Nº 385, DE 2002
(Inclu í do em Ordem do Dia nos ter mos do

Re que ri men to nº 270, de 2002 –
 art. 281 do Re gi men to Inter no)

(Esco lha de Au to ri da de)
(Vo ta ção se cre ta)

(Inver são da pa u ta,nos ter mos do Re que ri men to
nº 283, de 2002, lido e apro va do an te ri or men te)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pa re cer
nº 385, de 2002, da Co mis são Cons ti tu i ção,
Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor: Se na dor Lú cio
Alcân ta ra, so bre a Men sa gem nº 129, de
2002 (nº 310/2002, na ori gem), pela qual o
Pre si den te da Re pú bli ca sub me te à de li be-
ra ção do Se na do o nome do Dou tor Gil mar
Fer re i ra Men des, para exer cer o car go de
Mi nis tro do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral na
vaga de cor ren te da apo sen ta do ria do Mi nis-
tro José Néri da Sil ve i ra.

Dis cus são do pa re cer em tur no úni co. (Pa u sa)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –

Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para dis cu tir.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – V. Exª

tem a pa la vra, para dis cu tir.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP.

Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den-
te, Srªs e Srs. Se na do res, nos ter mos dos arts. 52, III,
“a”, e 101, pa rá gra fo úni co, da Cons ti tu i ção Fe de ral, o 
Pre si den te da Re pú bli ca sub me te à con si de ra ção do
Se na do Fe de ral o nome do Advo ga do-Ge ral da
União, Dr. Gil mar Fer re i ra Men des, para exer cer o car -
go de Mi nis tro do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, em vaga
de cor ren te da apo sen ta do ria com pul só ria do Mi nis tro
José Néri da Sil ve i ra.

É im por tan te as si na lar que a Opo si ção, como
uma es pé cie de voto de con fi an ça, não cri ou em ba ra-
ços às duas in di ca ções an te ri o res apre sen ta das pelo
Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so para va gas
do Su pre mo, Nel son Jo bim e Ellen Gra cie. Ago ra, en -
tre tan to, so mos for ça dos a re co nhe cer que o de sem-
pe nho de les na Su pre ma Cor te tem dado azo à ma ni-
fes ta ção de mu i tos ope ra do res do di re i to de que am -
bos pa re cem es tar fun ci o nan do como “lí der e vice-lí -
der do go ver no no Su pre mo Tri bu nal Fe de ral”.

A ques tão do con tro le das cor tes cons ti tu ci o na is
pe los che fes de go ver no ou che fes de Esta do tem
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sido um dos gran des de sa fi os do cons ti tu ci o na lis mo.
O tema já era can den te, nos Esta dos Uni dos, na vi ra-
da do sé cu lo XVIII para o sé cu lo XIX, quan do John
Adams bus cou im por obs tá cu los à ação dos re pu bli-
ca nos, li de ra dos por Tho mas Jef fer son, vi to ri o sos na
ele i ção de 1800, por meio da in di ca ção de ju í zes sim -
pá ti cos aos fe de ra lis tas para pos tos-cha ves no Po der
Ju di ciá rio, in clu si ve na Su pre ma Cor te. Abra ham Lin -
coln tam bém pro cu rou con tro lar a Su pre ma Cor te de -
po is que essa de cla rou in cons ti tu ci o na is al gu mas leis 
que ha via lo gra do apro var du ran te a Gu er ra Ci vil.
Num mo vi men to co nhe ci do como pac king the court,
Ro o se velt in ten tou, sem êxi to, em 1937, con tro lar a
Su pre ma Cor te que lhe era ad ver sa. Vale re cor dar
que o Con gres so, con tro la do em am bas as ca sas pe -
los de mo cra tas, co ra jo sa men te re je i tou essa ten ta ti-
va de um pre si den te – tam bém de mo cra ta – de ma ni-
e tar a cor te cons ti tu ci o nal nor te-ame ri ca na.

A his tó ria cons ti tu ci o nal bra si le i ra tam bém nos
ofe re ce exem plos na mes ma li nha.

Po de ría mos re cor dar a in di ca ção, pelo Ma re-
chal Flo ri a no Pe i xo to, do mé di co Ba ra ta Ri be i ro para
uma das va gas do Su pre mo em si nal de con tes ta ção
às de ci sões da Cor te que lhe eram con trá ri as  – e o
Se na do Fe de ral, co ra jo sa men te, re je i tou essa in di ca-
ção.

Po de ría mos lem brar a ele va ção do nú me ro de
11 para 16 mi nis tros, no Su pre mo, es ta be le ci da pelo
AI-2, de 1965, pelo Ma re chal Cas tel lo Bran co (na que-
la opor tu ni da de, o Mi nis tro da Jus ti ça, Ju racy Ma ga-
lhães, subs ti tu to de Mil ton Cam pos  – que re nun ci ou
por não con cor dar com essa ex cres cên cia -, de cla rou
à im pren sa: “o go ver no está na tu ral men te se le ci o nan-
do no mes para com ple tar os Tri bu na is com ju í zes à
al tu ra do de sen vol vi men to do Bra sil e das ne ces si da-
des da Re vo lu ção” – O Glo bo, 28/10/65).

Po de ría mos, ain da, ci tar a apo sen ta do ria com -
pul só ria dos Mi nis tros Her mes Lima, Evan dro Lins e
Sil va e Vi tor Nu nes Leal, por meio do AI-5, de 1969.

A in di ca ção de Gil mar Fer re i ra Men des in se-
re-se no mes mo con tex to: o Dr. Gil mar Men des, uma
vez no Su pre mo, po de rá ser, para usar mos um jar gão
ju rí di co ci ta do pelo Se na dor José Edu ar do Du tra em
sua sa ba ti na, uma lon ga ma nus, um pre pos to do
atu al Pre si den te da Re pú bli ca no Su pre mo Tri bu nal
Fe de ral.

Mais gra ve, po rém, é que Gil mar Fer re i ra Men -
des, em que pese seu no tó rio sa ber ju rí di co, é um ju -
ris ta de ex tra ção con ser va do ra. Bas ta con sul tar a lis ta
de ju ris tas que o apói am para o Su pre mo Tribu nal Fe -
de ral para que se ve ri fi que que qua se to dos eles são

no tó ri os de fen so res das eli tes do mi nan tes, dos gran -
des con glo me ra dos eco nô mi cos e das di re tri zes go-
ver na men ta is que es pe lham es ses in te res ses.

Para Gil mar Fer re i ra Men des, a Cons ti tu i ção
deve ser in ter pre ta da sob a óti ca de uma ine vi tá vel
con cen tra ção de po de res. A Lei Ma i or, para ele, ja ma-
is será aqui lo que Sir Edward Coke, no sé cu lo XVII,
cha ma va de “o es cu do dos po bres, con tra os ri cos e
po de ro sos”; sua Cons ti tu i ção não é a ga ran tia dos
opri mi dos e ex plo ra dos con tra o Le vi a tã; sua Cons ti-
tu i ção vai de en con tro aos in te res ses do povo, no sen -
ti do de sua afir ma ção como sede de toda a so be ra nia
e in cor po ra ção aos be ne fí ci os do de sen vol vi men to
eco nô mi co; sua Cons ti tu i ção cho ca-se com uma vi -
são de iso no mia em que se pro cu ra a igua la ção so ci al
pela lei.

Na nos sa his tó ria re cen te de fa tos ju rí di co-po lí ti-
cos, onde se vê o dedo do Dr. Gil mar Fer re i ra Men -
des? De fen deu a in cons ti tu ci o na li da de do re a jus te
dos be ne fí ci os pre vi den ciá ri os pre vis tos nos arts. 41
c/c art. 146 da Lei nº 8.213/91 (o fa mo so re a jus te de
147%); sus ten tou o man da to do Pre si den te Fer nan do
Col lor, por oca sião de seu pro ces so de im pe ach-
ment ; di ri giu as ba ta lhas ju rí di cas da pri va ti za ção das 
es ta ta is, in clu si ve no acon se lha men to de edi ção de
me di da pro vi só ria cen tra li za do ra das ins tân ci as ju di-
ci a is de ci só ri as; ori en tou a nova re gu la ção de ações
res ci só ri as, de for ma a sus tar o pa ga men to de per das
sa la ri a is por en tes es ta ta is, em face de su ces si vos
pla nos eco nô mi cos; ar güiu a ina pli ca bi li da de do Có di-
go do Con su mi dor, por oca sião da ado ção de me di-
das res tri ti vas de con su mo de ener gia elé tri ca; ad vo-
gou o não-pa ga men to das per das do FGTS ante di -
ver sos pla nos eco nô mi cos, e, não con ten te com a de -
ci são ad ver sa do STF, pre co ni zou a di mi nu i ção, a
pos te ri o ri, de pra zos pres cri ci o na is para im pe dir o
pa ga men to dos re a jus tes do mes mo FGTS; la bo rou
na for ma ta ção do fa mi ge ra do pro je to de “fle xi bi li za-
ção da CLT”.

Cer ta men te di ria Ian Fle ming que Gil mar Fer re i-
ra Men des, em re la ção a quem é po bre, ex clu í do ou
mar gi na li za do, é, no mun do ju rí di co, a in cor po ra ção
do “Sa tâ ni co Dr. No”.

Gil mar Fer re i ra Men des de fen de que, em ma té-
ria de con tro le de cons ti tu ci o na li da de, o Bra sil ca mi-
nhe no rumo da ado ção do mo de lo ale mão, pelo qual
ape nas o Tri bu nal Cons ti tu ci o nal Fe de ral – Bun des-
ver fas sung sge richt (BVG) – exer ce a cen su ra das
leis, em face da Cons ti tu i ção. É nes se con tex to que
ele se re fe re ao Ju di ciá rio bra si le i ro como um “ma ni-
cô mio” e aos ju í zes como “au tis tas”. Em que atos ju rí-
di cos pode ser de tec ta da a mar ca de Gil mar Fer re i ra
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Men des de de fe sa des sa con cen tra ção da ju ris di ção
cons ti tu ci o nal? Na de fe sa da in tro du ção, no or de na-
men to ju rí di co, da ação de cla ra tó ria de cons ti tu ci o na-
li da de, o que ocor reu na Emen da Cons ti tu ci o nal nº 3,
de 1993; na pre vi são de me di da ca u te lar para as
ações de cla ra tó ri as de cons ti tu ci o na li da de, como
pro pôs na ADC nº 4; e, mais tar de, no art. 21 da Lei
9.968/99, o que, para Gil mar Fer re i ra Men des, se ria
um “in ci den te de in cons ti tu ci o na li da de”, tal como
ocor re na Ale ma nha, mas que na nos sa prá xis de
con tro le de cons ti tu ci o na li da de mis to po de ria ser
cha ma do, na ex pres são do Se na dor Ro ber to Fre i re,
de “avo ca tó ria tra ves ti da”.

Foi Gil mar Men des quem ras cu nhou o art. 27 da
Lei nº 9.868/99, que au to ri za os ju í zes do STF, em
nome da “se gu ran ça ju rí di ca” e do “in te res se so ci al”,
a res trin gir os efe i tos de uma de cla ra ção de in cons ti-
tu ci o na li da de de ato nor ma ti vo, ou pos ter gar a efi cá-
cia da de ci são sine die (sem data de ter mi na da). Ora,
não de ve ria ser a Cons ti tu i ção a pe dra an gu lar da se -
gu ran ça ju rí di ca e do in te res se so ci al de uma co mu ni-
da de po lí ti ca?

O pro ble ma é que Gil mar Fer re i ra Men des pro -
põe uma ado ção se le ti va do mo de lo ale mão de ju ris-
di ção cons ti tu ci o nal. Aqui lo que esse sis te ma tem de
po si ti vo, sob o ân gu lo da pre va lên cia do re gi me de-
mo crá ti co, ele re je i ta.

(O Sr. Pre si den te faz soar a cam pa i nha.)

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Sr. Pre si den te, se a nova re gra ado ta da pela CCJ do
Se na do Fe de ral na Re for ma do Ju di ciá rio (emen da
José Edu ar do Du tra), quan to aos re qui si tos de in di ca-
ção de Mi nis tro do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, já es ti-
ves se em vi gor, Gil mar Fer re i ra Men des só po de ria
es tar sen do in di ca do para vaga do STF se ti ves se se
afas ta do da AGU há três anos. Essa ino va ção tem
como ins pi ra ção as con di ções im pos tas pela lei ale -
mã para que um ju ris ta seja in di ca do para o Tri bu nal
Cons ti tu ci o nal Fe de ral (BVG). Entre tan to, na sua obra 
de dou to ra men to, Gil mar Fer re i ra Men des che ga a
ser la cô ni co so bre isso, di zen do que os ju í zes do Tri -
bu nal Cons ti tu ci o nal “de vem con tar pelo me nos qua -
ren ta anos e pre en cher os re qui si tos exi gi dos para o
exer cí cio da car re i ra de juiz” (Ju ris di ção Cons ti tu ci-
o nal. São Pa u lo: Sa ra i va, 1996, p. 5). Ao con trá rio de
Gil mar Men des, o Prof. Kon rad Hes se, por exem plo,
juiz apo sen ta do da que le tri bu nal, re la ta mi nu ci o sa-
men te, em im por tan te obra, qua is são os im pe di men-
tos, à luz do dis pos to na alí nea 3 do § 3º da Lei so bre
o Tri bu nal Cons ti tu ci o nal Fe de ral (Ele men tos do Di -

re i to Cons ti tu ci o nal da RFA. Por to Ale gre: Fa bris,
1998, p. 489).

Per gun ta do so bre isso na CCJ, o Dr. Gil mar
Men des de fi niu o mo de lo ale mão como “con fu so”. Por 
que con fu so? Por que ini be a in fluên cia po lí ti ca dos
go ver nan tes na in di ca ção? Por que exi ge um lar go
con sen so en tre ma i o ria e mi no ria par la men tar quan to
às in di ca ções? Por que o pra zo de atu a ção do juiz
cons ti tu ci o nal é li mi ta do a doze anos (Gil mar Men des
po de rá fi car 24 anos no STF), o que “oxi ge na” a ju ris-
pru dên cia do Tri bu nal? Será con fu so por que a Câ ma-
ra dos De pu ta dos é quem de ci de so bre a me ta de dos
car gos a se rem ocu pa dos? Onde está a con fu são, se
esse mo de lo vi go ra na Ale ma nha des de os anos 50 e
nun ca foi ques ti o na do?

(O Sr. Pre si den te faz soar a cam pa i nha.)

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Sr, Pre si den te, há ou tros ele men tos de con tra di ções
e de pen dên ci as com res pe i to à con du ta do Dr. Gil mar
Fer re i ra Men des. Com todo res pe i to a sua pes soa,
nes te caso, con si de ran do que o meu tem po não será
su fi ci en te para tra tar de tudo o que se ria im por tan te, e 
que o Se na dor José Edu ar do Du tra ain da irá ex por
ou tros ar gu men tos, que ro abrir o meu voto. Ape sar de 
a vo ta ção ser se cre ta, o meu voto e o voto de meus
com pa nhe i ros de Par ti do se rão con trá ri os.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE) – Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para dis cu tir.

O SR. JONAS PINHEIRO (PFL – MT) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra para dis cu tir.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce-
do a pa la vra ao Se na dor José Edu ar do Du tra, para
dis cu tir. Logo a se guir, ao Se na dor Jo nas Pi nhe i ro.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE. Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre-
si den te, Srªs e Srs. Se na do res, na se ma na pas sa da,
na Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia,
ocor reu a sa ba ti na do Dr. Gil mar Men des, a qual se
pro lon gou por al gu mas ho ras. Qu an do do en ca mi-
nha men to da vo ta ção na que la Co mis são, fiz al guns
re gis tros e gos ta ria de re fa zê-los nes te ple ná rio.

Res sal to que esta é a ter ce i ra in di ca ção do Pre -
si den te da Re pú bli ca para pre en chi men to de car go
de Mi nis tro do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral. A pri me i ra
in di ca ção foi a do Mi nis tro Nel son Jo bim; a se gun da,
da Drª Ellen Gra cie; e, ago ra, a do Dr. Gil mar Men des.
Às duas in di ca ções an te ri o res, a Opo si ção vo tou fa-
vo ra vel men te.
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Atu al men te, es ta mos dis cu tin do, no Se na do Fe -
de ral, a pro pos ta de emen da cons ti tu ci o nal que es ta-
be le ce a re for ma do Po der Ju di ciá rio. Inclu si ve apre -
sen tei emen da re la ti va ao pro ces so de in di ca ção para 
o car go de Mi nis tro do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, a
qual foi aca ta da pelo Re la tor e sub me ti da à vo ta ção
na Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia,
por so li ci ta ção de des ta que da Li de ran ça do Go ver no.
Aque la Co mis são man te ve o pa re cer do Re la tor, aca -
tan do, por tan to, a emen da.

É ló gi co que ain da é emen da a uma pro pos ta
de emen da à Cons ti tu i ção. Infe liz men te, ain da não
está no tex to cons ti tu ci o nal. Nem sei se essa pro-
pos ta será man ti da pelo Ple ná rio do Se na do, já que
o Go ver no an te ci pou a sua in ten ção de re a pre sen tar
a emen da aqui no ple ná rio. Como sa be mos que pre -
ci sa mos de 49 vo tos para sus ten tá-la, não sei se a
emen da será man ti da, in fe liz men te.

O fato é que, se a re gra apro va da pela Co mis-
são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia já es ti ves-
se em vi gor, o Se na do não es ta ria ana li san do, nes te
mo men to, o nome do Dr. Gil mar Men des. Po de ria
fazê-lo da qui a três anos, mas não o es ta ria ana li-
san do ago ra. O Pre si den te da Re pú bli ca não po de-
ria fa zer a sua in di ca ção, uma vez que a emen da
es ta be le ce uma qua ren te na an te ri or à in di ca ção, de -
ter mi nan do que pes so as que te nham ocu pa do os
car gos de pre si den te e vice-pre si den te da Re pú bli-
ca, go ver na dor e vice-go ver na dor, de pu ta do fe de ral,
se na dor, ad vo ga do-ge ral da União, pro cu ra dor-ge ral
da Re pú bli ca, pre si den te na ci o nal da OAB não po-
dem, num pra zo de três anos, ser in di ca dos para
ocu par a vaga de Mi nis tro do Su pre mo Tri bu nal Fe-
de ral.

Esse pro ces so de mo de lo de in di ca ção para
Mi nis tro do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral foi de ba ti do
na Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia.
Sur pre en den te men te, o que cons ta ta mos, mais uma 
vez, é que a vi são do Dr. Gil mar Men des em re la ção
ao mo de lo de ju ris di ção cons ti tu ci o nal é se le ti va:
aqui lo que pode be ne fi ciá-lo  e aca ba be ne fi ci an-
do-o nes te mo men to  ele con si de ra po si ti vo. No en-
tan to, em suas obras, ele omi te uma prer ro ga ti va
fun da men tal para que até o mo de lo cons ti tu ci o nal
ale mão es te ja em vi gor e dê cer to. Falo exa ta men te
das con di ções e dos pré-re qui si tos para que as pes -
so as pos sam com por aque la Cor te.

Embo ra de fen da o mo de lo ale mão de ju ris di-
ção cons ti tu ci o nal, o Dr. Gil mar Men des afir mou,
quan do ques ti o na do a res pe i to da for ma de com po-
si ção do Tri bu nal Cons ti tu ci o nal, que era um mo de lo

con fu so. É es tra nho, por que é um mo de lo con fu so
que fun ci o na des de os anos 50. E esse mo de lo es-
ta be le ce a ne ces si da de de am plo con sen so en tre a
ma i o ria e a mi no ria no Con gres so Na ci o nal, exa ta-
men te para ti rar o ca rá ter me ra men te pes so al da in -
di ca ção de um Mi nis tro do Su pre mo, por que lá se
exi ge o quo rum de 2/3 para a apro va ção dos in di ca-
dos. Nos sa emen da é até um pou co mais con ser va-
do ra, pois es ta be le ce mos a exi gên cia do quo rum
mí ni mo de 3/5 para a apro va ção dos no mes. Além
dis so, as res tri ções que apre sen ta mos em re la ção
às in di ca ções são até mais ri go ro sas no mo de lo ale -
mão.

No en tan to, se le ti va men te, o Dr. Gil mar Men-
des ana li sa que a par te boa do mo de lo ale mão é
ape nas a que con cen tra o po der de cons ti tu ci o na li-
da de na Su pre ma Cor te. O que dá le gi ti mi da de à
Su pre ma Cor te ale mã para es ta be le cer esse mo de-
lo con cen tra do de ju ris di ção cons ti tu ci o nal não de-
ve ria, na vi são do Dr. Gil mar Men des, ser apli ca do
no Bra sil. Para ele, man tém-se a atu al si tu a ção: a in -
di ca ção é prer ro ga ti va úni ca e ex clu si va do Pre si-
den te da Re pú bli ca e não se exi ge um con sen so no
Con gres so Na ci o nal  o que da ria ma i or le gi ti mi da de
à in di ca ção.

Além dis so, ques ti o nei o Dr. Gil mar Men des
so bre o por quê de uma me di da pro vi só ria que es ta-
va sen do re e di ta da por 21 ve zes pelo Go ver no Fe-
de ral ter ape nas em sua 22ª re e di ção a in tro du ção
de um me ca nis mo novo: o es ta be le ci men to do foro
pri vi le gi a do para o ad vo ga do-ge ral da União. Co in ci-
den te men te, essa mo di fi ca ção na me di da pro vi só ria,
vol to a re pe tir, foi fe i ta ape nas na sua 22ª re e di ção e 
in tro du zi da exa ta men te de po is que o Su pre mo Tribu-
nal Fe de ral ha via de ci di do que não ca bia foro pri vi le gi-
a do de jul ga men to ao ad vo ga do-ge ral da União. Por -
tan to, era uma me di da pro vi só ria – aliás, como tan tas
ou tras – que ti nha nome, en de re ço e CPF. Qu es ti o na-
do so bre o as sun to, se ha via tido ou não al gu ma par ti-
ci pa ção na re da ção des sa me di da pro vi só ria, ele ter gi-
ver sou.

Em re la ção à re pu ta ção ili ba da, fiz ques tão de
di zer que, para mim, essa dis cus são não diz res pe i-
to à exis tên cia ou não de pro ces sos con tra quem
quer que seja, por que to dos os que exer cem car gos
pú bli cos es tão su je i tos a pro ces sos con tra si das
mais va ri a das ori gens. Mas fiz ques tão de per gun tar
so bre uma das ques tões meio ne bu lo sas le van ta das
em re la ção à sua atu a ção: jus ta men te se o Dr. Gil-
mar Men des ti nha, como só cio, em uma ins ti tu i ção
de en si no na sua ci da de na tal, Di a man ti no, em Mato 
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Gros so, al guém que ti ves se al gu ma li ga ção com o
DNER. O Dr. Gil mar Men des dis se que era só cio do
Sr. Mar cos Antô nio Assis Toz zat ti. Qu an do per gun ta-
do se ti nha al gu ma li ga ção ou vin cu la ção com o
DNER, o Dr. Gil mar Men des lem bra va-se ape nas
dos tem pos em que am bos se co nhe ce ram no Mi-
nis té rio da Jus ti ça. O Sr. Mar cos Antô nio Assis Toz-
zat ti, na épo ca em que se tor na ram só ci os em Di a-
man ti no, era as ses sor es pe ci al do Mi nis tro Eli seu
Pa di lha no DNER e era res pon sá vel pela li be ra ção
dos em pe nhos da que le Mi nis té rio, si tu a ção ne bu lo-
sa que aca bou ge ran do uma ação de im pro bi da de
ad mi nis tra ti va por par te do Mi nis té rio Pú bli co, ação
essa que o Dr. Gil mar Men des clas si fi cou como ar -
ma ção do Mi nis té rio Pú bli co.

Por tan to, Sr. Pre si den te, en ten do que a Co mis-
são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia de ve ria,
até por co e rên cia, ter re je i ta do o nome do Dr. Gil mar
Fer re i ra Men des, já que, se de pen des se da que la
Co mis são, já es ta ria em vi gor uma emen da cons ti tu-
ci o nal que im pe di ria a in di ca ção do nome dele para
o Su pre mo Tri bu nal Fe de ral.

Con si de ran do ain da que a mim me so a ram in -
sa tis fa tó ri as as res pos tas da das por S. Exª, par ti cu-
lar men te em re la ção a essa me di da pro vi só ria que,
na sua 22ª re e di ção, in clu iu um dis po si ti vo que o be -
ne fi ci a va di re ta men te; e, em ter ce i ro lu gar, em fun-
ção des sa ques tão do DNER, que, a meu ver, con ti-
nua inex pli ca da, em bo ra, com cer te za, não haja ne -
nhu ma de ci são do Ju di ciá rio, é que – sem ne nhum
ca rá ter opo si ci o nis ta, vol to a in sis tir, por que nas
duas in di ca ções an te ri o res do atu al Pre si den te da
Re pú bli ca, eu e a Ban ca da da Opo si ção vo ta mos a
fa vor –, abrin do mão do di re i to de ter o voto se cre to,
ex ter no que vo ta rei con tra ri a men te à in di ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce-
do a pa la vra ao no bre Se na dor Jo nas Pi nhe i ro.

O SR. JONAS PINHEIRO  (PFL – MT. Para dis -
cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Sras
e Srs. Se na do res, es ta mos dis cu tin do a in di ca ção
do Dr. Gil mar Fer re i ra Men des, um dos ho mens
mais res pe i ta dos des te País, para uma vaga no Su-
pre mo Tribu nal Fe de ral. E de onde S. Exª vem? De
um pe que no mu ni cí pio his tó ri co, com mais de 280
anos de exis tên cia, de um Esta do com gran de po-
ten ci al, mas ain da po bre. Será que esta dis cus são
es ta ria ocor ren do se Gil mar Men des fos se de uma
gran de ci da de ou de um gran de Esta do bra si le i ro?
Pelo seu es for ço, ele tor nou-se Advo ga do-Ge ral da
União, e hoje apro va re mos a sua in di ca ção para
com por o Su pre mo Tri bu nal Fe de ral.

Sr. Pre si den te, im pu ta ram a Gil mar Men des al -
gu mas ações que es ta vam pre vis tas como obri ga-
ções suas.Na sa ba ti na da CCJC, nin guém con tes tou
seus co nhe ci men tos ju rí di cos, ape nas al gu mas si tu a-
ções com que se de fron tou nos car gos que ocu pou –
e os exer ceu mu i to bem –, e de las al guns se uti li za-
ram para ten tar in cri mi ná-lo, mas o Dr. Gil mar Men des
sou be mu i to bem res pon der.

Como mato-gros sen se – as sim como V. Exª,
Sr. Pre si den te – e co nhe ce dor pro fun do da atu a ção
do Dr. Gil mar Fer re i ra Men des, vou vo tar fa vo ra vel-
men te à sua in di ca ção para o STF. Di a man ti no e
todo o Esta do de Mato Gros so es tão aten tos ao Se -
na do Fe de ral, es pe ran do a apro va ção do seu nome
para com por o Su pre mo Tri bu nal Fe de ral. É a pri me-
i ra vez que  um mato-gros sen se é in di ca do para a
Su pre ma Cor te bra si le i ra.

Por isso peço a to dos que, como já fi ze ram na
Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia,
apro vem o nome de Gil mar Men des para a vaga de i-
xa da pelo Mi nis tro Néri da Sil ve i ra no STF.

Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Com a
pa la vra o Se na dor La u ro Cam pos.

O SR. LAURO CAMPOS  (PDT – DF. Para dis -
cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Sras
e Srs Se na do res, nes te mo men to, faço uma evo ca-
ção à me mó ria do ex-de pu ta do, ex-mi nis tro do Su-
pre mo Tri bu nal Fe de ral e Pro fes sor de Fi nan ças Ali -
o mar Ba le e i ro. Ouvi dele, di ver sas ve zes, a co lo ca-
ção de que, tal como ocor re nos Esta dos Uni dos, a
es co lha e in di ca ção de mem bros do Su pre mo Tri bu-
nal Fe de ral cons ti tui um ato po lí ti co.

Mas é ób vio que, quan do o Pro fes sor Ali o mar
Ba le e i ro se re fe ria ao ca rá ter po lí ti co da in di ca ção
de um mi nis tro da Su pre ma Cor te, não se re fe ria à
po lí ti ca com p mi nús cu lo; ele não se re fe ria à es co-
lha de pes so as al ta men te com pro me ti das com um
ideá rio que não se sabe qual; com o ne o li be ra lis mo
que visa a de ses tru tu rar, de sem pre gar, des fa zer as
con quis tas dos tra ba lha do res e da so ci e da de, prin ci-
pal men te das clas ses mais po bres, mais des va li das,
des te País.

Pres tei mu i ta aten ção à ar gu men ta ção do Se na-
dor Edu ar do Su plicy, que trou xe a esta Casa exem plos
his tó ri cos de como as re la ções en tre o Exe cu ti vo e a
Su pre ma Cor te têm mu i tas ve zes sido per tur ba das.
Estão sem pre per tur ba das, prin ci pal men te quan do se
ve ri fi ca que o Po der Exe cu ti vo quer exer cer a di ta du ra
so bre os ou tros dois Po de res.
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No lu gar da pre sen ça de emi nen tes e in dis cu tí ve-
is mes tres do Di re i to, de pes so as in de pen den tes do
Go ver no, o que ve mos ago ra é a in di ca ção, para o Su-
pre mo Tri bu nal Fe de ral,  do mais com pe ten te de fen sor,
do es cri ba de inú me ros atos, de inú me ras me di das
pro vi só ri as, como prê mio pelo seu tra ba lho par ci al, pelo 
seu tra ba lho sub ser vi en te à von ta de do prín ci pe.

Qu e ro, en tão, pres tar uma ho me na gem ao
Pro fes sor e Mi nis tro do Su pre mo Tri bu nal Ali o mar
Ba le e i ro e re gis trar que a subs ti tu i ção ora en se ja da
faz ba i xar a mé dia da com pe tên cia, da dig ni da de e
da in de pen dên cia do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral.

Fui con trá rio às duas ou tras in di ca ções, ape sar
de o Par ti do a ter apro va do, e não me ar re pen do. O
Su pre mo Tri bu nal não pode ser um apên di ce do Po -
der Exe cu ti vo, ape nas um or ga nis mo para di zer
“sim, se nhor” a to das as von ta des que ema nam do
cen tro do Po der Exe cu ti vo.

Fi na li zan do, gos ta ria de lem brar que, em cer to
mo men to – e isto não foi re fe ri do aqui pelo Se na dor
Edu ar do Su plicy –, ape nas três mi nis tros da Su pre-
ma Cor te ame ri ca na apo i a vam as pro pos tas de re-
for ma do Pre si den te Ro o se velt. Em 1935, quan do
da apo sen ta do ria de cin co mem bros da que la Cor te,
ele no me ou cin co mi nis tros e, com isso, con se guiu
trans for mar as suas pro pos tas, que até en tão eram
con si de ra das in cons ti tu ci o na is, em me di das apro va-
das e cons ti tu ci o na li za das, de acor do com a nova
com po si ção da Su pre ma Cor te dos Esta dos Uni dos.

Hoje, no Bra sil, vi ve mos uma si tu a ção se me-
lhan te. Tudo que vier do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral
ob te rá as bên çãos, a água ben ta da le gi ti mi da de e
da cons ti tu ci o na li da de, uma vez que o STF está pe -
ne tra do por es tes ilus tres com po nen tes que se quer
ti ve ram a opor tu ni da de e a exi gên cia de es pe ra rem
uma sa lu tar qua ren te na para to mar pos se na Su pre-
ma Cor te bra si le i ra.

Pedi a pa la vra para me ma ni fes tar con tra ri a-
men te. Vo ta rei con tra a in di ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Com a
pa la vra o Se na dor Ante ro Paes de Bar ros.

O SR. ANTERO PAES DE BARROS (Blo-
co/PSDB – MT. Para dis cu tir. Sem re vi são do ora-
dor.) – Sr. Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res, gos ta-
ria de re al çar que hou ve uma una ni mi da de no de ba-
te re a li za do na Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e
Ci da da nia, in clu si ve en tre os Se na do res que in for-
ma ram ter vo ta do, na que la oca sião, con tra a in di ca-
ção do Dr. Gil mar Men des, por que seu nome aten de
aos dois re qui si tos so li ci ta dos para com por o Su pre-

mo Tri bu nal Fe de ral: o pri me i ro, re pu ta ção ili ba da; o
ou tro, no tó rio sa ber ju rí di co.

O Dr. Gil mar Men des não tem ab so lu ta men te
nada que ma cu le a sua bi o gra fia e o seu co nhe ci-
men to ju rí di co é res pe i ta do até pe los que lhe fa zem
opo si ção.

Pre en chi dos os dois re qui si tos, Sr. Pre si den te,
é pre ci so, en tão, des ta car: como al guém que pre en-
che to dos os re qui si tos con se gue gran je ar tam bém
bas tan te opo si ção? Há, in fe liz men te, no Bra sil um
con ce i to de que o Esta do não é de nin guém, de que 
não faz bem de fen der o Esta do. O Mi nis tro Gil mar
Men des, en quan to Advo ga do-Ge ral da União, an ga-
ri ou ad ver sá ri os exa ta men te por que de fen deu o in-
te res se pú bli co e con tra ri ou in te res ses de ban cas
pri va das. Isso foi fun da men tal para que S. Exª exer -
ces se com cor re ção a fun ção de Advo ga do-Ge ral da 
União. Os exem plos acon te cem em to dos os Esta-
dos. É nor mal ver mos Pro cu ra do res de Esta do per -
de rem pra zos para que al guns cor po ra ti vis mos ga-
nhem for ça nas ações mo vi das con tra o Esta do.

A Advo ca cia-Ge ral da União foi exem plar nes sas
ati vi da des de eco no mi zar para os co fres pú bli cos cer -
ca de R$20 bi lhões. Da rei aqui ape nas al guns exem-
plos. Na ação res ci só ria que a Si nal mo via con tra a
União, bus can do o re ce bi men to re la ti va men te aos Pla -
nos Eco nô mi cos Bres ser e Ve rão, a atu a ção da Advo -
ca cia-Ge ral da União fez com que o sin di ca to ti ves se
de de vol ver R$255 mi lhões aos co fres pú bli cos.

Na ação da Mar con, o Go ver no já ha via sido
con de na do a pa gar R$14 mi lhões. Com a in ter ven-
ção da Advo ca cia-Ge ral da União, o va lor da con de-
na ção foi re du zi do. Os cál cu los fo ram re fe i tos e a
União teve de pa gar so men te R$1,3 mi lhão.

Na ação in de ni za tó ria da la vou ra ca ca u e i ra, no 
va lor de R$300 mi lhões, che gou-se à con clu são, di -
an te da atu a ção da Advo ca cia-Ge ral da União, de
que mais de 60% des se va lor já ha vi am sido re ce bi-
dos.

Enfim, Sr. Pre si den te, de vi do à efi ciên cia da
Advo ca cia-Ge ral da União, hou ve uma re du ção sig-
ni fi ca ti va dos cus tos que ti ve ram de ser de sem bol-
sa dos pela União. A AGU tam bém in gres sou com
ações que pos si bi li ta ram a re cu pe ra ção de imó ve is
no ex te ri or em nome do ex-Juiz do Tri bu nal Re gi o nal
do Tra ba lho de São Pa u lo, Ni co lau dos San tos Neto. 
Foi uma vi tó ria apla u di da pela po pu la ção bra si le i ra.

Tam bém hou ve ações que re sul ta ram na ex-
pro pri a ção de mais de quin ze imó ve is ru ra is onde
ha vi am sido lo ca li za das plan ta ções de ma co nha.
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Des ses quin ze imó ve is, nove já es tão à dis po si ção
do Mi nis té rio da Re for ma Agrá ria para uma po lí ti ca
de re for ma agrá ria, com uma pu ni ção exem plar mo -
ti va da pela ação do Dr. Gil mar Men des.

Como mato-gros sen se, que re mos fa zer um
ape lo ao Se na do da Re pú bli ca para que co lo que-
mos esse ex tra or di ná rio bra si le i ro no Su pre mo Tri-
bu nal Fe de ral.

Eram es sas as con si de ra ções, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce-
do a pa la vra ao Pre si den te José Sar ney.

O SR. JOSÉ SARNEY (PMDB – AP. Para dis-
cu tir.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ape-
nas umas bre ves pa la vras. É na di ver gên cia e na li -
ber da de de opi niões que a de mo cra cia se exer ce,
prin ci pal men te no Par la men to, quan do são fe i tas
me di das de va lor so bre pes so as e fa tos.

É meu de ver tra zer um tes te mu nho so bre o Dr.
Gil mar Men des, pro fes sor e ju ris ta de gran de ta len-
to, que sem pre vi agir com in te gri da de e cor re ção no 
exer cí cio de suas fun ções, cum prin do o seu de ver
na de fe sa dos in te res ses do Esta do à fren te da
Advo ca cia-Ge ral da União, es tru tu ran do-a e tor nan-
do-a um ór gão exem plar. Como ju ris ta, é con sa gra-
do; como ci da dão, tem o res pe i to de ili ba da con du ta
e ser vi ços pres ta dos ao País.

Vai hon rar o Su pre mo Tri bu nal Fe de ral.

Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce-
do a pa la vra ao Se na dor Ca sil do Mal da ner.

A Mesa pede bre vi da de aos Srs. Se na do res,
caso seja pos sí vel.

O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC.
Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si-
den te, no bres Co le gas, vou ape nas re pe tir aqui lo
que ex pus na Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e
Ci da da nia. Fe liz da que le que pas sa por uma sa ba ti-
na como aque la que hou ve na Co mis são; fe liz da-
que le que pas sa por uma vi tri ne, por uma ex po si-
ção, como essa por que o Dr. Gil mar Men des pas-
sou, a Advo ca cia-Ge ral da União.

Por si só, essa ex po si ção, essa vi tri ne pe ran te
o pú bli co é uma sa ba ti na cons tan te, per ma nen te, di -
u tur na. Além da for ma ção aca dê mi ca do in di ca do,
pe los co nhe ci men tos que bus ca mos re ti rar, ele se
so bres sai, de cer to modo, como um dos me lho res
cons ti tu ci o na lis tas que o País tem. Eu di ria que, com 
o nome dele, quem vai ga nhar é a Jus ti ça bra si le i ra.

Cre io que o Su pre mo es ta rá bem, que a Jus ti ça
bra si le i ra vai re ce ber uma gran de con tri bu i ção com
essa de ci são de hoje, aqui no Se na do.

É o meu pon to de vis ta e a ex po si ção que faço,
Sr. Pre si den te e no bres Co le gas.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Com a
pa la vra o Se na dor Le o mar Qu in ta ni lha.

A Mesa vol ta a in sis tir que quer cum prir o Re -
gi men to.

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PFL – TO.
Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Va mos co la-
bo rar com a Mesa, Sr. Pre si den te. Fa re mos ape nas
um bre ve re gis tro.

Di an te da ve e mên cia da de fe sa do emi nen te
can di da to, Dr. Gil mar Men des, fe i ta pe los Par la men-
ta res do Esta do do Mato Gros so, que têm coro for te
nes ta Casa, eu gos ta ria de me as so ci ar a esse coro
de apo i a men to, de apro va ção a sua in di ca ção para
ocu par uma vaga no Su pre mo Tri bu nal Fe de ral.

O Dr. Gil mar Fer re i ra Men des se des ta cou pela 
pro fi ciência, se ri e da de, hon ra dez, com ba ti vi da de e 
com pe tên cia nas di ver sas mis sões que lhe fo ram
con fi a das, no ta da men te na de fe sa ma i or dos in te-
res ses pú bli cos à fren te da Advo ca cia-Ge ral da
União, com pro van do, efe ti va men te, ser ca paz de
pre en cher os re qui si tos bá si cos ne ces sá ri os para
a nova mis são a que se pro põe. O Dr. Gil mar Fer -
re i ra Men des re gis tra uma re pu ta ção in ques ti o ná-
vel e no tó rio sa ber ju rí di co, que não re ser va para
si e que tem pro cu ra do de mo cra ti zar nos sá bi os
en si na men tos aca dê mi cos, haja vis ta a ma ni fes ta-
ção de seus alu nos, que re ve la a enor me con tri bu-
i ção pres ta da por S. Exª na dis se mi na ção dos co -
nhe ci men tos ju rí di cos. Per ce be-se tam bém o res-
pe i to que lhe de vo tam seus Pa res em ra zão des se
no tó rio sa ber ju rí di co.

Sr. Pre si den te, na dis cus são ha vi da na Co mis-
são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, tive o en-
se jo de ma ni fes tar-me como Mem bro, mas não pude 
re gis trar meu apo io. Por tan to, ve nho fazê-lo nes ta
ses são ple ná ria, onde a in di ca ção se con so li da.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Há vá ri-
os pe di dos dos Srs. Se na do res para a bre vi da de
dos nos sos tra ba lhos.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Sér gio Ma cha do.

O SR. SÉRGIO MACHADO (Blo co/PSDB –
CE. Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre -
si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o Dr. Gil mar Fer re i ra
Men des é um ju ris ta que já pres tou gran des ser vi-
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ços ao Bra sil e tem to das as con di ções de con ti nu ar
a fazê-lo ago ra como Mi nis tro do Su pre mo Tri bu nal
Fe de ral. O Dr. Gil mar de di ca-se à ca u sa pú bli ca com 
mu i ta pa i xão e ar dor. Te nho cer te za de que, na Su-
pre ma Cor te, tam bém pres ta rá gran de ser vi ço ao
nos so País e dará uma enor me con tri bu i ção à Jus ti-
ça e à de mo cra cia bra si le i ra.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce-
do a pa la vra ao Se na dor Re nan Ca lhe i ros, para dis -
cu tir.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL.
Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si-
den te, Srªs e Srs. Se na do res, o Pro fes sor Gil mar
Fer re i ra Men des, do Mato Gros so, que está sen do
in di ca do pelo Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da
Re pú bli ca para exer cer o hon ro so car go de Mi nis tro
do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, é, sem dú vi da, um ju-
ris ta de re co nhe ci da com pe tên cia e de ido ne i da de
in dis cu tí vel.

Ele pos sui um ex ce len te cur rí cu lo, sen do Mes -
tre em Di re i to pela UnB e Dou tor em Di re i to por uma 
das mais con ce i tu a das uni ver si da des da Ale ma nha.
O País e este Ple ná rio co nhe cem mu i to bem as
obras im por tan tís si mas de sua au to ria, es pe ci al-
men te em Di re i to Cons ti tu ci o nal. À fren te da Advo-
ca cia-Ge ral da União, o Dr. Gil mar Fer re i ra Men des
con so li dou um mo der no sis te ma de de fe sa do in te-
res se pú bli co, ob ten do, Sr. Pre si den te, vi tó ri as vá ri-
as em inú me ras ca u sas, al gu mas até con si de ra das
per di das. Por tan to, Sr. Pre si den te, o Dr. Gil mar sem -
pre pres ta rá re le van tes ser vi ços ao nos so País.

Qu an do Mi nis tro da Jus ti ça, tive vá ri as re u-
niões com o Dr. Gil mar Men des. E, mais do que um
tes te mu nho que pos sa dar, eu que ria, de pú bli co, fa -
zer uma cons ta ta ção da com pe tên cia dele, do seu
tem pe ra men to equi li bra do e, so bre tu do, do seu sen -
so de jus ti ça.

Assim sen do, eu e este Ple ná rio en ten de mos
que o Dr. Gil mar Fer re i ra Men des agre ga, sem dú vi-
da, to das as qua li da des para exer cer o hon ro so car -
go, de per ten cer à mais alta Cor te de Jus ti ça do
País.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce-
do a pa la vra ao Se na dor Artur da Tá vo la, para dis-
cu tir.

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Blo co/PSDB – RJ.
Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den-
te, Srªs e Srs. Se na do res, uma bre ve pa la vra já que a
Casa, pe las suas ma ni fes ta ções, mos tra-se am pla-

men te fa vo rá vel à es co lha do nome do Dr. Gil mar
Men des para Mi nis tro do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral.

Assis ti mos na Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti-
ça e Ci da da nia, não pro pri a men te a uma sa ba ti na,
mas qua se a um in ter ro ga tó rio po li ci al. Tive a opor -
tu ni da de de ver, na que le dia, em pri me i ro lu gar, a in -
con sis tên cia de um tipo de per gun ta que car re ga
den tro de si a sus pe i ta, a in si nu a ção e o ní vel das
res pos tas ab so lu ta men te sin ge las re la ti va men te a
esse tipo de per gun ta. Po rém, re le vou o alto co nhe-
ci men to ju rí di co do Dr. Gil mar Fer re i ra Men des. Até
es tra nhei o quan to se que ria, de um re pre sen tan te
da Su pre ma Cor te, res pos tas so bre ques tões as
mais co me zi nhas li ga das a pe que nas con tra di ções,
e em ne nhum mo men to se con si de ra va o que é es-
sen ci al para um Mi nis tro do Su pre mo Tri bu nal Fe de-
ral: um al tís si mo grau de co nhe ci men to ju rí di co. A
esse al tís si mo grau de co nhe ci men to ju rí di co,
soma-se um as pec to que pre ci sa ser mu i to me di ta-
do na vida bra si le i ra: o as pec to li ga do à dig ni da de
das pes so as no to can te às suas opi niões, à eqüi dis-
tân cia.

Hoje, no Bra sil, se par te do prin cí pio de que
uma pes soa, num de ter mi na do car go, nun ca mais
po de rá ter eqüi dis tân cia nos seus jul ga men tos.
Como se V. Exª, que já foi Pre si den te da Co mis são
do Con se lho de Éti ca e De co ro Par la men tar – e a
pre si diu com gran de eqüi dis tân cia –, por ser mem-
bro de um par ti do, não pu des se pre si dir, por exem-
plo, a Co mis são de Éti ca e fos se par ti dá rio. V. Exª
pre si diu, cor tou na pró pria car ne, mos trou dis cer ni-
men to. Por que não pode um juiz da Su pre ma Cor te,
no mo men to em que é in ves ti do, com pre en der em
pro fun di da de o que sig ni fi ca esse tipo de jul ga men to
e com por tar-se com a éti ca da res pon sa bi li da de ine -
ren te à fun ção, ine ren te ao car go? É para isso que
se bus cam pes so as de qua li fi ca ção não ape nas cul -
tu ral mas psi co ló gi ca, éti ca e mo ral.

Te nho a im pres são de que o de po i men to do
Pro fes sor Gil mar Fer re i ra Men des na Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia foi um dos gran-
des mo men tos que esta Casa vi veu em suas Co mis-
sões. Foi dada ali uma aula de Di re i to, não ape nas
do Di re i to de todo dia, esse tipo de aula que um ad -
vo ga do com pe ten te dá, mas o pa re cer de um ju ris ta,
de um ho mem ca paz de um pen sa men to por cima e
além de ques tões ime di a tas da dis cus são do Di re i to,
a es sên cia do Di re i to, a fi lo so fia do Di re i to, a es ca la
de fi na li da des do Di re i to.

Por essa ra zão, Sr. Pre si den te, en ca mi nho aqui
não ape nas em nome do Go ver no, mas em meu nome
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pes so al, o voto fa vo rá vel com lou vor, no caso, ten do em
vis ta a ex cep ci o nal de mons tra ção de qua li fi ca ção dada
pelo Sr. Gil mar Fer re i ra Men des nes ta Casa.

Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor José Agri pi no, para dis cu tir.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN. Para dis-
cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs
e Srs. Se na do res, eu gos ta ria de dar uma pa la vra
mu i to rá pi da. Eu já vo tei mu i tas ve zes a in di ca ção
de Mi nis tros do Su pre mo, do STJ, do STM, das al tas
Cor tes des te País, mas nun ca tive a opor tu ni da de
de me ma ni fes tar in di vi du al men te so bre ne nhu ma
das in di ca ções em que vo tei fa vo ra vel men te.
Move-me dar uma pa la vra rá pi da so bre o Dr. Gil mar
Fer re i ra Men des, uma ra zão que me pesa mu i to. O Dr.
Gil mar é um ho mem de enor me sa ber ju rí di co, mas é
um ho mem fe i to por si só; ele che gou aon de che gou
sem pis to lão. Ho mem de ori gem mo des ta, obs ti na do,
de um es pí ri to pú bli co a toda pro va, jus to. Co nhe ço-o
até por in for ma ções de pes so as que me são mu i to ca -
ras e que tra ba lha ram com ele, como, por exem plo,
meu ir mão. Che ga ele – es tou se gu ro – à mais alta
Cor te de Jus ti ça do Bra sil, que, te nho cer te za, será
pre mi a da com a in clu são en tre os seus mem bros de
um ho mem que co nhe ce a lei, que tem es pí ri to pú bli-
co, que tem ori gem mo des ta, mas que tem dig ni da de
a ofe re cer ao STF e ao País.

Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Car los Be zer ra, para dis cu tir.

O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB – MT. Para 
dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, para nós mato-gros sen ses é
mo ti vo de mu i to or gu lho essa in di ca ção do Dr. Gil-
mar Fer re i ra Men des para o Su pre mo. Não só por-
que ele é mato-gros sen se, é con ter râ neo nos so,
mas por que tam bém ele fez um tra ba lho re vo lu ci o-
ná rio na Advo ca cia-Ge ral da União. Ele de fen deu o
in te res se pú bli co como ne nhum ou tro Mi nis tro em
toda a his tó ria da Advo ca cia-Ge ral da União; ele é
um ju ris ta cri a ti vo, que não fica, como a ma i o ria dos
ba cha réis, es tag na do, pois cria, ima gi na, en con tra
ca mi nho para de fen der o in te res se pú bli co.

Então, teve uma pas sa gem das mais bri lhan tes,
das mais bo ni tas, na Advo ca cia-Ge ral da União. O
nos so Esta do, que é um Esta do pe que no, com uma
po pu la ção es cas sa, tem ra ras fi gu ras como o Dr. Gil -
mar Fer re i ra Men des. De modo que a so ci e da de
mato-gros sen se, a sua que ri da Di a man ti no, que é
uma das ci da des mais an ti gas do Esta do de Mato

Gros so – foi por onde Mato Gros so co me çou, Vila
Bela, Cu i a bá, Di a man ti no, Po co né –, deve es tar em
fes ta hoje, por que te nho cer te za que o Se na do da Re -
pú bli ca vai apro var o nome do Dr. Gil mar Men des para 
o Su pre mo.

É a mi nha con si de ra ção, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Com a
pa la vra o Se na dor Car los Pa tro cí nio.

Logo a se guir, pro ce de re mos à vo ta ção, dado
o adi an ta do da hora.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO. Para
dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, es-
pe ro que, um dia, ain da seja mo di fi ca do o cri té rio de
es co lha dos mi nis tros dos Tri bu na is Su pe ri o res. Não
me pa re ce que essa seja a me lhor sis te má ti ca, mas a
jus ti ça tem de ser fe i ta, Sr. Pre si den te.

O Dr. Gil mar Men des re ú ne to das as con di-
ções que se pos sam exi gir de um ma gis tra do, de
pro bi da de ad mi nis tra ti va e de ser vir bem em to das
as fun ções que tem ocu pa do.

Por tan to, vo ta re mos fa vo ra vel men te à in di ca-
ção do Dr. Gil mar Men des e re co men da mos a apro-
va ção pelo nos so Par ti do.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ti-
nua em dis cus são. (Pa u sa.)

Não ha ven do mais quem peça a pa la vra, en-
cer ro a dis cus são.

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 (Ra mez Te bet) – Não há
en ca mi nha men to de vo ta ção nes sas ma té ri as, Se-
na dor José Edu ar do Du tra.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE) – Sr. Pre si den te, en tão peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Tem a
pa la vra V. Exª, Se na dor José Edu ar do Du tra.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE. Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si-
den te, ape nas que ro re gis trar que, fe liz men te, a opi -
nião ex pres sa pelo pró prio Dr. Gil mar Men des a res -
pe i to da sa ba ti na e das per gun tas que lhe fo ram fe i-
tas quan do ele dis se que gos ta do em ba te pú bli co e
sin ce ro são di fe ren tes das opi niões for mu la das, a
res pe i to da sa ba ti na e das per gun tas, pela Li de ran-
ça do Go ver no nes ta Casa.

Se for mos fa zer ju í zo de va lor a res pe i to das
per gun tas em sa ba ti na, po de rei di zer tam bém que

Maio de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu in ta-fe i ra  23 08859

    549MAIO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



gran de par te das per gun tas que lá são fe i tas po dem
ser con fun di das com ba ju la ção.

Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Va mos
à vo ta ção.

Os vo tos e as so bre car tas en con tram-se à dis -
po si ção das Srªs e dos Srs. Se na do res na ca bi ne in -
de vas sá vel. Há uma urna em fren te, iden ti fi ca da
com o nome do in di ca do, onde as so bre car tas de ve-
rão ser de po si ta das.

A vo ta ção é por es cru tí nio se cre to e exi ge ma i-
o ria ab so lu ta da com po si ção da Casa.

Vou pe dir per mis são à Casa para vo tar mos
tam bém o item 10.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 10:

PARECER Nº 386, DE 2002
(Inclu í do em Ordem do Dia nos ter mos do

Re que ri men to nº 271, de 2002 – 
art. 281 do Re gi men to Inter no)

(Esco lha de Au to ri da de)
(Vo ta ção se cre ta)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pa re cer
nº 386, de 2002, da Co mis são de Ser vi ços
de Infra-Estru tu ra, Re la tor: Se na dor Ma u ro
Mi ran da, so bre a Men sa gem nº 139, de
2002 (nº 341/2002, na ori gem), pela qual o
Pre si den te da Re pú bli ca sub me te à de li be-
ra ção do Se na do o nome do Se nhor Mi guel
Da rio Ardis so ne Nu nes, para exer cer o car -
go de Di re tor de Infra-Estru tu ra Ter res tre do
De par ta men to Na ci o nal de Infra-Estru tu ra
de Trans por tes – DNIT, em subs ti tu i ção a
Ro gé rio Gon za les Alves.

Em dis cus são o pa re cer. (Pa u sa)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção.
As Srªs e os Srs. Se na do res já po dem vo tar.

(Pro ce de-se à vo ta ção se cre ta e por
so bre car tas.)

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con vi do
o Se na dor Chi co Sar to ri para ocu par mo men ta ne a-
men te a Pre si dên cia, a fim de que eu pos sa exer ci tar
meu di re i to de voto. (Pa u sa.)

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. Chi co Sar to ri.

O SR. PRESIDENTE (Chi co Sar to ri) – Con vi do
as Srªs. e os Srs. Se na do res que se en con tram em
seus ga bi ne tes que ve nham ao Ple ná rio para exer cer
seu di re i to de voto.

A vo ta ção é no mi nal.

(Con ti nua o pro ces so de vo ta ção)

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (Blo-
co/PSDB – TO) – Sr. Pre si den te, peço a pa la vra
pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Chi co Sar to ri) – Tem V.
Exª a pa la vra.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (Blo-
co/PSDB – TO. Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.)
– Sr. Pre si den te, en quan to trans cor re a vo ta ção,
sem aten tar con tra o Re gi men to, gos ta ria de fa zer
um re gis tro, uma vez que não sou mem bro da Co-
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, mas
es ti ve pre sen te a toda sa ba ti na, que pou cas ve zes
vi tan ta cla re za e sa be do ria, com hu mil da de, como
nas res pos tas do Dr. Gil mar Men des.

Por tan to, na con di ção de re pre sen tan te do
meu Esta do, To can tins, ten do em vis ta que é um ho -
mem da nos sa re gião, de cla ro que apus, cons ci en te,
meu voto pela apro va ção do Dr. Gil mar Men des. Mu -
i to obri ga do, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Chi co Sar to ri) – Con vi do
as Srªs e os Srs. Se na do res que se en con tram nos
ga bi ne tes para vi rem ao ple ná rio por que a vo ta ção
será no mi nal. (Pa u sa.)

O SR. LINDBERG CURY (PFL – DF) – Sr. Pre -
si den te, V. Exª me per mi te usar da pa la vra, por gen -
ti le za?

O SR. PRESIDENTE (Chi co Sar to ri) – No bre
Se na dor, não é pos sí vel mais usar da pa la vra após
ini ci a da a vo ta ção. É uma or dem do Pre si den te.

O SR. LINDBERG CURY (PFL – DF) – Per fe i ta-
men te.

O SR. PRESIDENTE (Chi co Sar to ri) – Ain da es -
ta mos em pro ces so de vo ta ção, não é per mi ti do usar
da pa la vra. (Pa u sa.)

Se as Sras e os Srs. Se na do res já vo ta ram, será
en cer ra da a vo ta ção. (Pa u sa.)

Re tor no a Pre si dên cia ao Se na dor Ra mez Te bet.

O Sr. Chi co Sar to ri 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) – Va mos
ao es cru tí nio dos vo tos, à con ta gem dos vo tos.
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Se na dor Ante ro Paes de Bar ros, V. Exª está vo -
tan do e é con vi da do para ser es cru ti na dor.

Está en cer ra da a vo ta ção.
Con vi do o Se na dor Chi co Sar to ri para pro ce der

à es cru ti na ção.
Peço às Srªs e aos Srs. Se na do res que per ma-

ne çam em ple ná rio, por que ain da te re mos vo ta ção
que exi ge quo rum es pe ci al.

(Pro ce de-se à con ta gem dos vo tos.)

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Vo ta ram
SIM 60 Srs. Se na do res; e NÃO 8.

Hou ve 3 abs ten ções.
To tal: 71 vo tos.
Apro va do o nome do Sr. Mi guel Da rio Ardis so ne

Nu nes para exer cer o car go de Di re tor de Infra-Estru -
tu ra Ter res tre do De par ta men to Na ci o nal de
Infra-Estru tu ra de Trans por tes – DNIT.

A Mesa fará a de vi da co mu ni ca ção ao Exce len-
tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Vo ta ram
SIM 57 Srs. Se na do res; e NÃO 15.

Não hou ve abs ten ção.
To tal: 72 vo tos.
Srªs e Srs. Se na do res, foi apro va do o nome do

Dr. Gil mar Fer re i ra Men des para exer cer o ele va do
car go de Mi nis tro do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, na
vaga de cor ren te da apo sen ta do ria do Mi nis tro José
Néri da Sil ve i ra.

Será fe i ta a de vi da co mu ni ca ção ao Exce len tís-
si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Srªs e
Srs. Se na do res, ha vía mos in ter rom pi do, com a con-
cor dân cia da Casa, a dis cus são da Pro pos ta de
Emen da à Cons ti tu i ção que tra ta da pro pri e da de de
em pre sas jor na lís ti cas e de ra di o di fu são so no ra de
sons e ima gens. Vou re a brir tão-so men te a dis cus-
são da ma té ria.

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC) – Sr. Pre si-
den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – V. Exª
tem a pa la vra pela or dem.

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC. Pela or dem.
Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, sei que V.
Exª in ter rom peu a dis cus são e ago ra ten ta re in tro du-
zi-la em Ple ná rio, mas o Se na dor Ber nar do Ca bral fez 
um re que ri men to so li ci tan do que uma pro pos ta de
emen da à Cons ti tu i ção, que não nos pa re ce po lê mi-
ca, po de ria ser pri o ri za da em ter mos de in clu são para 
vo ta ção. Tra ta-se de PEC, e te nho cer to re ce io da efe -

ti va pre sen ça dos Srs. Se na do res na vo ta ção. Se V.
Exª pu der aten der ao re que ri men to do Se na dor Ber -
nar do Ca bral, eu fi ca rei imen sa men te agra de ci do. To -
dos os ma gis tra dos fe de ra is es tão acom pa nhan do a
ma té ria com in te res se, mu i tos dos qua is es tão na Tri-
bu na de Hon ra da Casa.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con si-
de ran do que, pro va vel men te, a ma té ria re que ri da
pelo Se na dor Ber nar do Ca bral não será ob je to de
dis cus são, va mos ace i tar a pon de ra ção fe i ta por S.
Exª o Se na dor Ber nar do Ca bral, ra ti fi ca da pelo Se-
na dor Tião Vi a na.

Enca re ço aos Srs. Se na do res que per ma ne çam
em Ple ná rio, a fim de agi li zar mos os nos sos tra ba lhos.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – So bre a
mesa, re que ri men to que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá-
rio, Se na dor Car los Wil son.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 284, DE 2002

Nos ter mos do art. 311, in ci so I, do Re gi men to
Inter no, re que i ro pre fe rên cia para o item nº 2 a fim de
ser apre ci a do an tes da ma té ria cons tan te do item nº 1 
da Ordem do Dia.

Sala das Ses sões, 22 de maio de 2002. – Ber -
nar do Ca bral.

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

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

Apro va do.
Será cum pri da a de li be ra ção do Ple ná rio.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 2:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 29, DE 2001

(Vo ta ção no mi nal, se não hou ver emen das)
(Pre fe rên cia para apre ci a ção/in ver são da pa u ta, nos 

ter mos do Re que ri men to nº 284, de 2002, lido e
apro va do nes ta opor tu ni da de)

Ter ce i ra e úl ti ma ses são de dis cus são,
em se gun do tur no, da Pro pos ta de Emen da
à Cons ti tu i ção nº 29, de 2001, ten do como
pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Arlin do Por to,
que cria os Tri bu na is Re gi o na is Fe de ra is da
6ª e 7ª Re gião, ten do

Pa re cer sob nº 267, de 2002, da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor: Se na dor
Osmar Dias, ofe re cen do a re da ção para o se gun do
tur no.
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Com a pa la vra o Se na dor Ber nar do Ca bral.

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) – Sr. 
Pre si den te, acer tei com to dos os de ma is co le gas
Se na do res que não ha ve rá dis cus são. V. Exª pode
pas sar à vo ta ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – So bre a 
mesa, do cu 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:

OFÍCIO Nº 34/2002-GE

Ma na us, 17 de maio de 2002

Se nhor Pre si den te,
Hon ra-me cum pri men tá-lo, opor tu ni da de em

que, ten do co nhe ci men to a res pe i to da vo ta ção, no
Se na do Fe de ral, da Pro pos ta de Emen da Cons ti tu ci-
o nal nº 29/2001, agen da da para o pró xi mo dia 22 de
maio cor ren te, peço vê nia a Vos sa Exce lên cia para
sa li en tar que a cri a ção do Tri bu nal Re gi o nal Fe de ral
da 9ª Re gião é um an se io his tó ri co da po pu la ção que
ha bi ta o Nor te do País, em es pe ci al os ama zo nen ses.

E as sim ocor re por que os as pec tos po lí ti cos, so -
ci a is, eco nô mi cos, cul tu ra is, ge o grá fi cos e so bre tu do
ju rí di cos do Nor te bra si le i ro de têm di ver sas pe cu li a ri-
da des que ne ces si tam de uma tu te la ju ris di ci o nal es -
pe cí fi ca e iden ti fi ca da com essa re a li da de, como
acon te ce com o res tan te do País.

So bre o as sun to, per mi to-me es cla re cer que o
Go ver no do Esta do do Ama zo nas, des de a cri a ção da
Jus ti ça Fe de ral bra si le i ra, vem pres tan do co la bo ra ção
ins ti tu ci o nal a este Órgão do Po der Ju di ciá rio da União, 
como acon te ceu quan do doou o ter re no onde se en-
con tra lo ca li za da a sede da Se ção Ju di ciá ria do Ama-
zo nas, bem como o Edi fí cio Ane xo à re fe ri da sede, que 
atu al men te abri ga a Se cre ta ria Admi nis tra ti va da Sec ci-
o nal, além de ter ce di do o pré dio onde fun ci o na o Ju i-
za do Espe ci al Fe de ral do Ama zo nas e, por fim, ter efe-
tu a do o Con vê nio com o TRF da 1ª Re gião, por meio
do qual re pas sou a quan tia de R$3.000.000,00 (três
mi lhões de re a is) des ti na da à cons tru ção da sede da
Sub se ção Ju di ciá ria de Ta ba tin ga.

Na mes ma li nha de ra ci o cí nio, acres cen to a
Vos sa Exce lên cia e a seus Pa res que o Go ver no do
Esta do do Ama zo nas, har mo ni za do com a idéia da
cri a ção do Tri bu nal Re gi o nal Fe de ral do Nor te, pre-
ten de man ter a par ce ria ins ti tu ci o nal para com a
Jus ti ça Fe de ral do Ama zo nas, co la bo ran do com a
ins ta la ção do no vel Órgão Cons ti tu ci o nal de Jus ti ça
Per ma nen te, como vem con ti nu a men te fa zen do ao
lon go de toda a sua his tó ria.

Por ou tro lado, a fe liz men ção à ci da de de Ma -
na us, na PEC nº 29/2001, como sen do a sede do
re fe ri do Tri bu nal, ca u sou em toda a po pu la ção do
Ama zo nas uma gran de sa tis fa ção, em es pe ci al pelo
fato de que há mu i to tem po o nos so Esta do de tém
um pólo in dus tri al ge ra dor de em pre gos e ren das,
res pon sá vel por 58% (cin qüen ta e oito pon tos per -
cen tu a is) da ar re ca da ção fe de ral no Nor te do País.

Ade ma is, to dos os in ves ti men tos do Go ver no
do Esta do nos úl ti mos 8 (oito) anos, nas áre as de
ha bi ta ção, sa ú de, edu ca ção, sa ne a men to, se gu ran-
ça pú bli ca, den tre ou tros, per mi tem-me afir mar que
o Esta do pos sui es tru tu ra ade qua da ao fun ci o na-
men to de um ór gão ju ris di ci o nal de ta ma nha en ver-
ga du ra.

Ao fim, di an te das con si de ra ções ex pos tas, o
Go ver no do Esta do do Ama zo nas vem de mons trar a 
es pe ran ça e a con fi an ça de que essa Dou ta Casa
do Con gres so Na ci o nal ha ve rá de apro var a Pro pos-
ta de Emen da Cons ti tu ci o nal nº 29/2001, nos exa tos
ter mos em que se en con tra re di gi da e já aco lhi da
pela Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça.

Re i te ro a Vos sa Exce lên cia vo tos de apre ço e
con si de ra ção, ex ten si vos a to dos os seus Pa res. –
Ama zo ni no Arman do Men des, Go ver na dor do
Esta do do Ama zo nas.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – So bre a 
mesa, re que ri men to que será lido pelo Sr. 1º Se cre-
tá rio, Se na dor Car los Wil son.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 285, DE 2002

Re que i ro, na for ma do dis pos to no in ci so II do
art. 312 e no art. 372 do Re gi men to Inter no a vo ta ção
em se pa ra do da ex pres são Pará, cons tan te da par te
fi nal do § 11 do art. 27 do Ato das Dis po si ções Cons ti-
tu ci o na is Tran si tó ri as, acres cen ta do pelo art. 1º da
Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 29, de 2001.

Jus ti fi ca ção

A Pro pos ta de Emen da Cons ti tu ci o nal nº 29, de
2001, pre ten de pro mo ver am pla re es tru tu ra ção da
Jus ti ça Fe de ral de Se gun da Instân cia, cri an do 4 no-
vos Tri bu na is Re gi o na is Fe de ra is, com sede nas ci da-
des de Cu ri ti ba, Belo Ho ri zon te, Sal va dor e Ma na us.

O Esta do do Pará se ria re ti ra do da ju ris di ção do
Tri bu nal Re gi o nal Fe de ral da 1a Re gião, se di a do em
Bra sí lia, e trans fe ri do para a do pre ten di do TRF da 9ª
Re gião, com sede em Ma na us.
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Essa al te ra ção, en tre tan to, não é be né fi ca para o 
nos so Esta do, por quan to ain da que a dis tân cia en tre
Be lém e Ma na us seja um pou co me nor do que aque la
en tre a ca pi tal do Pará e a ca pi tal fe de ral, o trans por te
en tre es sas duas úl ti mas ci da des é mu i to mais fá cil e
rá pi do, seja por via aé rea, seja por via ter res tre, que é
pra ti ca men te ine xis ten te no pri me i ro caso.

Assim, vi san do a sal va guar dar os in te res ses do
Esta do do Pará, re que i ro seja des ta ca da para vo ta-
ção em se pa ra do a sua in clu são na ju ris di ção do TRF
da 9ª Re gião, ins ti tu í do pela PEC sob exa me.

Sala das Ses sões, 22 de maio de 2002. – Se na-
dor Luiz Otá vio

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

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

Apro va do.
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 286, DE 2002

Nos ter mos do art. 312, in ci so II, do Re gi men to
Inter no, re que i ro des ta que, para vo ta ção em se pa ra-
do, da ex pres são “Ama pá” cons tan te do § 11 do art.
27 do ADCT a que se re fe re o art. 1º da Emen da nº
3-CCJ (subs ti tu ti vo) a PEC nº 29/01.

Sala das Ses sões, 22 de maio de 2002. – Se-
bas tião Ro cha – José Sar ney – Gil vam Bor ges.

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

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

Apro va do.
As ma té ri as des ta ca das se rão vo ta das opor tu-

na men te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Em vo -
ta ção a Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 29,
de 2001, res sal va dos os des ta ques. (Pa u sa.)

De acor do com o dis pos to no art. 60, § 2º, da
Cons ti tu i ção Fe de ral, com bi na do com o art. 288, in-
ci so II, do Re gi men to Inter no, a ma té ria de pen de,
para sua apro va ção, do voto fa vo rá vel de três quin-
tos da com po si ção da Casa, de ven do a vo ta ção ser
fe i ta pelo pro ces so ele trô ni co.

Os Lí de res po de rão ori en tar suas Ban ca das.
As Srªs e os Srs. Se na do res já po dem vo tar.

(Pa u sa.)

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) – Se-
na do ra He lo í sa He le na, peço o voto fa vo rá vel do Blo co.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Sr. Pre -
si den te, o PFL vota “sim”.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) – 
A Opo si ção vota “sim”, Sr. Pre si den te.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
A Li de ran ça do Go ver no en ca mi nha o voto “sim”, Sr. 
Pre si den te.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) –
Sr. Pre si den te, o PTB vota “sim”.

O SR. ÁLVARO DIAS (PDT – PR) – O PDT
vota “sim”, Sr. Pre si den te.

O SR. JOSÉ ALENCAR (PL – MG) – O PL
vota “sim”, Sr. Pre si den te.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Sr.
Pre si den te, o Par ti do So ci a lis ta Bra si le i ro vota “sim”. 
Evi den te men te, vo ta re mos pos te ri or men te para que
o Pará e o Ama pá fi quem vin cu la dos ao Tri bu nal de
Bra sí lia até que, na Câ ma ra dos De pu ta dos, pos sa-
mos re ne go ci ar essa ma té ria. Mas vo ta re mos a fa-
vor da emen da.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – As Srªs
e os Srs. Se na do res já po dem vo tar.

Faço um ape lo aos Srs. Se na do res que não se 
en con tram em ple ná rio para que aqui com pa re çam,
a fim de exer ci tar o di re i to de voto. A ma té ria re quer
quo rum qua li fi ca do. (Pa u sa.)

Vo ta ram, até ago ra, 51 Srs. Se na do res. A
Mesa ape la aos Srs. Se na do res que se en con tram
em ou tras de pen dên ci as da Casa para que com pa-
re çam ao ple ná rio. (Pa u sa.)

O SR. GILVAM BORGES (PMDB – AP) – Sr.
Pre si den te, pela ori en ta ção do PMDB, re gis tro meu
voto “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se to-
das as Srªs e os Srs. Se na do res já vo ta ram, vou en -
cer rar a vo ta ção.

Re no vo o ape lo para que as Srªs e os Srs. Se -
na do res per ma ne çam em ple ná rio. Tra ta-se de ma-
té ria que re quer quo rum qua li fi ca do, por tan to, há
ne ces si da de de três quin tos da com po si ção do Se-
na do da Re pú bli ca para a sua apro va ção.

Vou en cer rar a vo ta ção. (Pa u sa.)
Encer ra da a vo ta ção.
Va mos ao re sul ta do.

(Pro ce de-se à apu ra ção.)
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O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Vo ta ram
SIM 63 Srs. Se na do res; e NÃO 1.

Não hou ve abs ten ção.
To tal: 64 vo tos.
Apro va da.
Em vo ta ção a ma té ria des ta ca da.
O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) –

Des cul pe-me, Sr. Pre si den te, mas é só para agra de-
cer, em nome da Jus ti ça Fe de ral do meu Esta do, aqui
re pre sen ta da pela Ju í za Ma ria Lú cia Go mes de Sou-
za.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A ma té-
ria des ta ca da é para re ti ra da da ex pres são “Pará”.

Va mos vo tar o des ta que.
Con ce do a pa la vra ao Se na dor Luiz Otá vio.
O SR. LUIZ OTÁVIO (Blo co/PPB – PA. Para en -

ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, não me es ten de rei
na mi nha ora ção, por que foi fe i to um acor do en tre as
Li de ran ças de to dos os Par ti dos des ta Casa quan to a
este pro je to de emen da cons ti tu ci o nal das qua tro no -
vas se des de tri bu na is re gi o na is fe de ra is, di vi di dos
en tre o Ama zo nas, San ta Ca ta ri na e o Espí ri to San to.

Con ta mos com a par ti ci pa ção im por tan te do
Se na dor Ber nar do Ca bral, cujo apo io fa ci li tou a tra mi-
ta ção da PEC quan do se en con tra va na Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia. O Re la tor da PEC é 
o Se na dor Re gi nal do Du ar te, e, fu tu ra men te, po de rão
ser in clu í dos os Esta dos do Ama pá, do To can tins, do
Ma ra nhão. Atu al men te, fi ca re mos ain da su bor di na-
dos a Bra sí lia, como foi acor da do en tre as Li de ran ças.
Te nho de agra de cer igual men te ao Re la tor, Se na dor
Arlin do Por to, que tam bém tra ba lhou por esse acor do.

Sr. Pre si den te, não me es ten de rei mais com
re la ção a esta ma té ria por que te mos ain da mu i tas
vo ta ções no mi na is para este fi nal de tar de, além de
uma re u nião ex tra or di ná ria da Co mis são de Cons ti-
tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar a vo ta-
ção, como Lí der do PSB.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na-
dor Ade mir Andra de, la men to in for mar V. Exª, ape-
sar de todo o apre ço que te nho por sua pes soa, que 
se tra ta de ma té ria des ta ca da. Só o au tor do re que-
ri men to terá opor tu ni da de de fa lar. O au tor foi o Se -
na dor que o an te ce deu. Não ha ve rá en ca mi nha men-
to.

Vou ex pli car como será a vo ta ção. Os Srs. Se na-
do res que qui se rem a re ti ra da do nome do Esta do do

Pará da PEC te rão que vo tar “não”, isto é, para o des -
ta que ser apro va do, a vo ta ção de ve rá ser “não”. To-
dos en ten de ram? (Pa u sa.)

Se to dos en ten de ram, va mos vo tar.
O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) – A

Li de ran ça do Go ver no, de acor do com o seu en ten di-
men to, en ca mi nha o voto “não”, Sr. Pre si den te.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Sr.
Pre si den te, o PSB en ca mi nha seu voto “não”. Nas
ques tões que in te res sam ao nos so Esta do, o Pará,
sem pre vo ta mos jun tos. Espe ra mos ne go ci ar a ques -
tão na Câ ma ra dos De pu ta dos.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – O PFL
vota “não”, Sr. Pre si den te.

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB – AC) – Sr.
Pre si den te, o PMDB vota “não”.

O SR. ARLINDO PORTO  (PTB – MG) – O
PTB vota “não”, Sr. Pre si den te.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (PDT – AP) – O
PDT vota “não”, Sr. Pre si den te.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) – 
O Blo co vota “não”, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Va mos
à vo ta ção. Insis to com os Srs. Se na do res para que
exer ci tem seu di re i to de voto. A ma té ria de pen de de
ma i o ria ab so lu ta, com quo rum qua li fi ca do.

Quem qui ser vo tar a fa vor do des ta que vote
“não”.

(Pro ce de-se à vo ta ção.)

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na dor
Re nan Ca lhe i ros, o PMDB já en ca mi nhou a vo ta ção
pelo voto “não”, na pa la vra do Se na dor Na bor Jú ni or.
(Pa u sa.)

Se na do res Na bor Jú ni or e Amir Lan do, con vi do
V. Exªs a vo ta rem. (Pa u sa.)

Con vi do o Sr. Ante ro Paes de Bar ros a vo tar. A
ori en ta ção de seu Par ti do é o voto “não”. (Pa u sa.)

Con vi do o Sr. Wal deck Orne las a vo tar, por
gen ti le za. A ori en ta ção de seu Par ti do é o voto
“não”. (Pa u sa.)

Srªs e Srs. Se na do res, a Mesa vai en cer rar a vo -
ta ção. Con sul to as Li de ran ças se pos so en cer rar a
vo ta ção. (Pa u sa.)

Con vi do os Se na do res Tião Vi a na e Edi son Lo -
bão a vo ta rem. (Pa u sa.)

Está en cer ra do o pro ces so de vo ta ção.
Va mos ao re sul ta do.

(Pro ce de-se à apu ra ção.)
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O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Vo ta ram
NÃO 56 Se na do res.

Hou ve 02 abs ten ções.

To tal: 58 vo tos.

A ma té ria foi re je i ta da. Está ex clu í do o Esta do
do Pará.

Pas sa mos, ago ra, ao Esta do do Ama pá. É o
mes mo pro ce di men to.

Em vo ta ção a ex pres são des ta ca da.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (PDT – AP) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar a vo ta-
ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – V. Exª
tem a pa la vra para en ca mi nhar, como au tor do des -
ta que. Peço bre vi da de a V. Exª.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (PDT – AP. Para
en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) –
Pois não, Sr. Pre si den te. Gos ta ria ape nas de jus ti fi-
car nos sa po si ção pe ran te o povo do Ama pá, em
es pe ci al, e pe ran te o povo da Ama zô nia, por que
nos so pen sa men to pode até pa re cer in co e ren te,
mas não é.

A Ama zô nia, com ple xa como é, com uma ex -
ten são ge o grá fi ca imen sa, in fe liz men te nos leva,
mu i tas ve zes, a to mar uma po si ção até de di fí cil ex -
pli ca ção; mas es pe ro que haja a de vi da com pre en-
são do Ple ná rio e dos nos sos com pa nhe i ros, nos-
sos ir mãos do Ama pá.

Con sul tei hoje os dois Se na do res do Ama pá,
Gil vam Bor ges e José Sar ney, que con cor da ram
com a ini ci a ti va de re ti rar o Ama pá do Tri bu nal Re gi-
o nal Fe de ral do Ama zo nas, con for me está no pro je-
to, per ma ne cen do no Dis tri to Fe de ral. Con ver sei
com o Pre si den te da Ordem dos Advo ga dos do Bra -
sil, a OAB do Ama pá, com o Pre si den te do Tri bu nal
de Jus ti ça do Esta do do Ama pá, e tam bém com os
Ju í zes Fe de ra is do Ama pá. Hou ve ape nas uma di-
ver gên cia, no caso do Juiz Fe de ral do Ama pá, que
en ten de ser me lhor para o Ama pá, be ne fi ci an do-o,
sua par ti ci pa ção no Tri bu nal Re gi o nal Fe de ral do
Ama zo nas. No en tan to, to das as ou tras au to ri da des
con sul ta das e a opi nião dos três Se na do res do
Ama pá são de que há uma fa ci li da de mu i to ma i or no 
des lo ca men to do Ama pá em re la ção a Bra sí lia do
que para Ma na us. É uma ques tão de aces so. Para
nós, do Ama pá, o aces so é mais fa ci li ta do a Bra sí lia
do que ao Ama zo nas. Esta ría mos pro du zin do um
cer to trans tor no, so bre tu do aos ad vo ga dos que atu -
am em de fe sa dos seus cli en tes, que te ri am que se

des lo car ao Ama zo nas e, pos te ri or men te, mu i tas ve -
zes, vir a Bra sí lia para so li ci tar re cur so. Pre fe ri mos
aguar dar e ar ti cu lar, jun ta men te com o Pará, um ou -
tro Tri bu nal Re gi o nal no Pará que pos sa even tu al-
men te in clu ir um Esta do do Nor des te, a par ti ci par do 
Ama zo nas, em bo ra con si de re mos le gí ti ma essa pro -
pos ta que cria no vos tri bu na is, in clu si ve o Tri bu nal
do Esta do do Ama zo nas.

Lou vo, por tan to, os au to res e aque les que
apre sen ta ram as emen das, in clu in do os no vos Esta -
dos.

Esse é o en ten di men to do Ama pá, Sr. Pre si-
den te. Por isso, peço aos Srs. Se na do res o voto
“não”, que re ti ra o Ama pá do Tri bu nal do Ama zo nas.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Em vo -
ta ção.

O SR. GILVAM BORGES (PMDB – AP) – Sr.
Pre si den te, o PMDB ori en ta e con cla ma as ou tras
si glas par ti dá ri as a re pe ti rem o voto “não”. Isso é im -
por tan te para nós, pois Ma na us é mu i to lon ge.

O SR. ARLINDO PORTO  (PTB – MG) – O
PTB, Sr. Pre si den te, en ca mi nha o voto “não”.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Sr. Pre si den te, a Li de ran ça do Go ver no en ca mi nha
o voto “não”.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Srªs. e
Srs. Se na do res, pas sa re mos de po is à apre ci a ção
do Item 1 da pa u ta, que tra ta da PEC so bre pro pri e-
da de de em pre sas jor na lís ti cas e ra di o di fu são no
País.

A ma té ria é im por tan te. A Mesa, por tan to, con -
vo ca as Sras e os Srs Se na do res a com pa re ce rem
ao ple ná rio.

Peço às Sras e aos Srs Se na do res que ain da
não vo ta ram para fazê-lo. (Pa u sa.)

(Pro ce de-se à vo ta ção.)

O SR. PRESIDENTE (Ra mez te bet) – Está en -
cerr ra da a vo ta ção.

(Pro ce de-se á apu ra ção.)
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O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Srªs. e
Srs. Se na do res, o Ama pá está ex clu í do, con for me de -
se jo da ma i o ria da Casa.

Vo ta ram SIM 3 Srs. Se na do res; e NÃO 52
Hou ve 1 abs ten ção.
To tal: 56 vo tos.
A ma té ria vai à Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti-

ça e Ci da da nia para a re da ção fi nal.

É a se guin te a ma té ria apro va da:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 29, DE 2001

(Re da ção para o se gun do tur no)

Cria os Tri bu na is Re gi o na is Fe de ra is
da 6ª, 7ª 8ª e 9ª Re giões.

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

Art. 1º O art. 27 do Ato das Dis po si ções Cons ti-
tu ci o na is Tran si tó ri as — ADCT é acres ci do dos se-
guin tes §§ 11 e 12:

“Art. 27. .................................................
(*) § 11. São cri a dos, ain da, os se guin-

tes Tri bu na is Re gi o na is Fe de ra is: o da 6ª
Re gião, com sede em Cu ri ti ba, Esta do do
Pa ra ná, e ju ris di ção nos Esta dos do Pa ra ná,
San ta Ca ta ri na e Mato Gros so do Sul; o da
7ª Re gião, com sede em Belo Ho ri zon te,
Esta do de Mi nas Ge ra is, e ju ris di ção no
Esta do de Mi nas Ge ra is; o da 8ª Re gião,
com sede em Sal va dor, Esta do da Ba hia, e
ju ris di ção nos Esta dos da Ba hia e Ser gi pe,
e o da 9º Re gião, com sede em Ma na us,
Esta do do Ama zo nas, e ju ris di ção nos Esta -
dos do Ama zo nas, Acre, Ron dô nia, Pará,
Ama pá e Ro ra i ma.

§ 12. Os Tri bu na is, a que se re fe re o §
11, de ve rão ser ins ta la dos no pra zo de 6
(seis) me ses, a con tar da pro mul ga ção des -
ta emen da cons ti tu ci o nal, ob ser van do,
quan to à sua com po si ção, o es ta be le ci do
nos in ci sos I e II do art. 107 da Cons ti tu i ção
Fe de ral.” (NR)

Art. 2º Esta emen da cons ti tu ci o nal en tra em vi -
gor na data de sua pro mul ga ção.

(*) Em des ta que as ex pres sões “Pará” e “Ama pá”, re je i ta das, que
se rão su pri mi das do tex to.

O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO) – Sr. Pre si-
den te, peço a pa la vra.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Tem a
pa la vra V. Exª.

O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO) – Sr. Pre si-
den te, in fe liz men te, ape sar de ter dis ca do os nú me-
ros... Eu voto “não”.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A Ata vai
re gis tra rá a ma ni fes ta ção de V. Exª.

So li ci to, en ca re ci da men te, às Srªs. e aos Srs.
Se na do res que per ma ne çam em ple ná rio.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Pois não,
Se na dor Car los Pa tro cí nio.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) – Sr.
Pre si den te, eu tam bém gos ta ria de re gis trar o meu
voto “não”.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Sim, será 
re gis tra da a ma ni fes ta ção de V. Exª. 

Peço a V. Exª que per ma ne ça em ple ná rio, por -
que va mos con ti nu ar a dis cus são.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Sras e
Srs Se na do res, con si de ran do que, fe liz men te, as
Me sas do Se na do Fe de ral e da Câ ma ra dos De pu-
ta dos e as Li de ran ças par ti dá ri as de am bas as Ca-
sas che ga ram a um con sen so quan to à com po si ção
do Con se lho de Co mu ni ca ção So ci al, an tes de dar
iní cio à dis cus são des ta pro pos ta, vou pe dir ao ilus -
tre Se na dor Car los Wil son, 1º Se cre tá rio, que pro ce-
da à le i tu ra – uma vez que isso faz par te do acor do
para vo ta ção da ma té ria – da com po si ção do Con-
se lho de Co mu ni ca ção So ci al, que ain da de pen de
de vo ta ção em ses são do Con gres so Na ci o nal, a
qual já de sig no para a pró xi ma ter ça-fe i ra, dia 28,
às 14 ho ras, não ha ven do ne ces si da de de re u nião
da Mesa do Con gres so Na ci o nal, uma vez que os
mem bros que com põem a Mesa do Se na do Fe de ral
e da Câ ma ra dos De pu ta dos são os mes mos que in -
te gram a Mesa do Con gres so Na ci o nal.

Peço ao 1º Se cre tá rio, Se na dor Car los Wil son,
que leia a com po si ção do Con se lho de Co mu ni ca-
ção So ci al, e, mais uma vez, re a fir mo o nos so pro-
pó si to de re a li zar ses são do Con gres so Na ci o nal
para o fim es pe cí fi co de ho mo lo gar o Con se lho de
Co mu ni ca ção So ci al na pró xi ma ter ça-fe i ra, às 14
ho ras.

So bre a mesa, pro pos ta que será lida pelo Sr.
1º Se cre tá rio, Se na dor Car los Wil son.

É lida a se guin te:
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PROPOSTA

• um re pre sen tan te das em pre sas de rá dio. Como
ti tu lar, Pa u lo Ma cha do de Car va lho Neto e, como 
su plen te, Ema nu el So a res Car ne i ro;

•
• um re pre sen tan te das em pre sas de te le vi são.

Como ti tu lar, Ro ber to Wag ner Mon te i ro e,
como su plen te, Flá vio Mar ti nez;

•
• um re pre sen tan te de em pre sas de im pren sa

es cri ta
•
• Um re pre sen tan te de em pre sa de im pren sa

es cri ta: como ti tu lar Pa u lo Ca bral de Ara ú jo;
como su plen te Car los Ro ber to Ber linck.

•
• Um en ge nhe i ro com no tó rio co nhe ci men to na 

área de co mu ni ca ção so ci al: como ti tu lar:
Fer nan do Bi ten court e como su plen te Mi guel
Ci pol la.

•
• Um re pre sen tan te da ca te go ria pro fis si o nal

dos jor na lis tas: como ti tu lar Da ni el Herz;
como su plen te Fre de ri co Ghe di ni;

•
• Um re pre sen tan te da ca te go ria pro fis si o nal

de ra di a lis tas: como ti tu lar Fran cis co Pe re i ra
da Sil va; como su plen te Orlan do José
Fer re i ra Gu i lhon.

•
• Um re pre sen tan te da ca te go ria pro fis si o nal

dos ar tis tas: como ti tu lar Be re ni ce Isa bel
Men des Be zer ra; como su plen te Step han
Ner ces si an.

•
• Um re pre sen tan te das ca te go ri as

pro fis si o na is de ci ne ma e ví deo: como ti tu lar
Ge ral do Pe re i ra dos San tos; como su plen te
Antô nio Fer re i ra de Sou sa Fi lho.

•
• Cinco membros representantes da sociedade 

civil:

1 – Como ti tu lar José Pa u lo Ca val can ti; como
su plen te Ma nu el Alceu Affon so Fer re i ra;

2 – Como ti tu lar Alber to Di nes; como su plen te
Antô nio Tel les;

3 – Como ti tu lar Jay me Si rotsky; como su plen te
Jor ge da Cu nha Lima;

4 – Como ti tu lar Car los Cha gas; como su plen te
Re gi na Fes ta.

5 – Como ti tu lar Ri car do Mo ret zon; como su-
plen te Assun ção Her nan des.

Sr. Pre si den te, são es ses os no mes in di ca dos
para com por o Con se lho de Co mu ni ca ção So ci al.

É a se guin te a ín te gra do do cu men to lido:

GP-O/ 734/02

Bra sí lia, 22 de maio de 2002

À Sua Exce lên cia o Se nhor
Se na dor Ra mez Te bet
Pre si den te do Se na do Fe de ral
Bra sí lia – DF

Se nhor Pre si den te,

Com meus cor di a is cum pri men tos, en ca mi nho a 
Vos sa Exce lên cia, em aten ção ao OF. SF. 447/2002,
de 14 de maio de 2002, re la ção de no mes in di ca dos
para a com po si ção do Con se lho de Co mu ni ca ção So -
ci al, ór gão au xi li ar do Con gres so Na ci o nal, nos ter -
mos art. 224 da Cons ti tu i ção Fe de ral, com man da to
até 31 de mar ço de 2003.

Apro ve i to a opor tu ni da de para apre sen tar a
Vos sa Exce lên cia meus pro tes tos de alta es ti ma e
dis tin ta con si de ra ção. – Aé cio Ne ves, Pre si den te.

08870 Qu in ta-fe i ra  23 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2002

MAIO 2002560    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Maio de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu in ta-fe i ra  23 08871

    561MAIO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O do cu-
men to lido vai à pu bli ca ção. De ter mi no ain da a sua
jun ta da ao pro ces so da Pro pos ta de Emen da à Cons -
ti tu i ção nº 5, de 2002.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 6:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 5, DE 2002

(Vo ta ção no mi nal, se não hou ver emen das)
(Con ti nu a ção da apre ci a ção.)

Ter ce i ra e úl ti ma ses são de dis cus são,
em se gun do tur no, da Pro pos ta de Emen da
à Cons ti tu i ção nº 5, de 2002 (nº 203/95, na
Câ ma ra dos De pu ta dos), que dá nova re da-
ção ao pa rá gra fo 1º do ar ti go 222 da Cons ti-
tu i ção Fe de ral, su pri min do-se o pa rá gra fo 2º 
do re fe ri do ar ti go, que tra ta da pro pri e da de
de em pre sas jor na lís ti cas e de ra di o di fu são
so no ra e de sons e ima gens, ten do

Pa re cer sob nº 337, de 2002, da Co-
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da-
nia, Re la tor: Se na dor Ro meu Tuma, ofe re-
cen do a re da ção para o se gun do tur no.

O SR. ARLINDO PORTO (PTB – MG) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Com a
pa la vra o Se na dor Arlin do Porto.

O SR. ARLINDO PORTO  (PTB – MG. Pela or -
dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, gos ta-
ria ape nas de fa zer um re gis tro, en quan to se mo vi-
men tam os de ma is Se na do res para dis cu tir a pró xi ma
ma té ria.

Cum pri men to V. Exª pela ma ne i ra cor re ta com
que agiu em re la ção a nos sa PEC, no sen ti do de dar
li ber da de aos Srs. Se na do res para que vo tas sem de
acor do com sua cons ciên cia e com in de pen dên cia
em re la ção ao Po der Le gis la ti vo; cum pri men to tam-
bém o Se na dor Ber nar do Ca bral, Pre si den te da Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, que, de
ma ne i ra sé ria e efi ci en te e tam bém in de pen den te,
pro pi ci ou con di ções para que os mem bros da Co mis-
são pu des sem dis cu tir e apro var por una ni mi da de a
PEC; cum pri men to ain da o Se na dor Osmar Dias que
por vá ri as ve zes re a va li ou o as sun to, ana li sou cada
emen da, apre sen tan do o seu re la tó rio fi nal. Na tu ral-
men te os Srs. Se na do res fo ram im por tan tes no pro -
ces so de apro va ção des ta PEC. 

Qu e ro tam bém con gra tu lar-me com os Se na do-
res Fran ce li no Pe re i ra e o Se na dor José Alen car, do

meu Esta do, que, jun ta men te com os de ma is Se na-
do res, pro pi ci a ram apro va ção unâ ni me da ma té ria.

Sr. Pre si den te, gos ta ria de, ra pi da men te, re gis-
trar a pre sen ça do Pre si den te da OAB de Mi nas Ge ra-
is, Dr. Mar ce lo Le o nar do; do Dr. José Mu ri lo Pro có pio
de Car va lho, tam bém da OAB do meu Esta do; da Se -
na do ra Jú nia Ma ri se, que pres ti gia a vo ta ção nes te
mo men to; do Dr. Mi guel Arcan jo, Juiz Fe de ral em Mi -
na is Ge ra is; do Dr. Re na to Pra tes e do Dr. Cláu dio
Cos ta, da Jus ti ça Fe de ral de Mi nas Ge ra is, do Dr. Ri -
car do Cé sar Man da ri no, Juiz Fe de ral no Esta do de
Ser gi pe; do Dr. Már cio Flá vio Leal, Juiz Fe de ral na Ba -
hia; Dr. José Ja i ro Go mes, Pro cu ra dor da Re pú bli ca
em Mi nas Ge ra is e da Se nho ra San dra Zan do na di,
re pre sen tan te do Sin di ca to dos Tra ba lha do res do Po -
der Ju di ciá rio.

Lem bro, Sr. Pre si den te, que a par tir de ago ra o
Ju di ciá rio dis põe de mais um ins tru men to e me lhor
con di ção de pro mo ver jus ti ça nes te País.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ti nua

em dis cus são a pro pos ta.
Con ce do a pa la vra ao Se na dor La u ro Cam pos.

(Pa u sa.)
Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ri car do San tos.
O SR. RICARDO SANTOS (Blo co/PSDB – ES.

Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den-
te, Srªs e Srs. Se na do res, nes te mo men to, ma ni fes-
to-me so bre esse gran de pas so que o Con gres so Na -
ci o nal dá, ao fi nal men te ins ta lar o Con se lho de Co mu-
ni ca ção So ci al.

Como to dos sa be mos, essa é uma luta de 14
anos das en ti da des de clas se vin cu la das aos me i os
de co mu ni ca ção. O art. 224 da Cons ti tu i ção Fe de ral
es ta be le ceu que se ria cons ti tu í do pelo Con gres so
Na ci o nal o Con se lho de Co mu ni ca ção So ci al como
ór gão de as ses so ra men to do Con gres so Na ci o nal
nas ques tões ati nen tes à co mu ni ca ção. Esse ar ti go
foi re gu la men ta do por uma lei de 1991. Por tan to, so -
men te hoje, após 11 anos da edi ção des sa lei, es ta-
mos to man do me di das con cre tas vol ta das para a ins -
ta la ção des se Con se lho, que cer ta men te tra rá con tri-
bu i ções va li o sas para ori en tar o Con gres so Na ci o nal
na me lho ria da pro gra ma ção de nos sas rá di os e te le-
vi sões, na ori en ta ção de pro gra mas edu ca ti vos e in -
for ma ti vos.Em sín te se, per mi ti rá que os me i os de co -
mu ni ca ção des te País cum pram o seu ver da de i ro pa -
pel so ci al.

Fe li ci to pri me i ra men te V. Exª, que to mou to das
as me di das em tem po há bil para que hoje anun ciás-
se mos es ses no mes de con sen so en tre as duas Ca -

08872 Qu in ta-fe i ra  23 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2002

MAIO 2002562    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



sas para que, na pró xi ma ter ça-fe i ra, pos sam ser ho -
mo lo ga dos pelo Con gres so Na ci o nal.

Pa ra be ni zo tam bém to dos os mem bros da Co -
mis são de Edu ca ção do Se na do, que as su mi ram a
ins ta la ção do Con se lho de Co mu ni ca ção So ci al
como uma ban de i ra da Co mis são de Edu ca ção e
que, fi nal men te, está che gan do a bom ter mo.

Pa ra be ni zo ain da o Se na dor Car los Wil son,
Re la tor da ma té ria; o Se na dor Artur da Tá vo la, que
fez par te do gru po de tra ba lho que per mi tiu a ela bo-
ra ção des ta lis ta, e o Se na dor José Edu ar do Du tra,
au tor do Pro je to de Re so lu ção nº 03, de 1995, que
re gu la men ta a es co lha dos mem bros do Con se lho
de Co mu ni ca ção So ci al pelo Con gres so Na ci o nal.

Hoje é um gran de dia para o Con gres so Na ci o-
nal, con si de ran do que a ins ta la ção des se Con se lho
tam bém en se ja rá a apro va ção da PEC que per mi ti rá
a aber tu ra do ca pi tal das em pre sas de rá dio, te le vi-
são e jor nal para as pes so as ju rí di cas, in clu si ve
para o ca pi tal es tran ge i ro.

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – V. Exª,
por mo dés tia, não quis de cli nar o seu nome, mas
tam bém pres tou uma gran de con tri bu i ção, as sim
como o Se na dor Car los Pa tro cí nio e tan tos ou tros.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Com a
pa la vra, para dis cu tir, o Se na dor Edu ar do Su plicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP.
Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si-
den te,  agra de ço a aten ção V. Exª e a do Se na dor
Car los Wil son.

Fe liz men te, hou ve esse es for ço por par te do
Pre si den te Aé cio Ne ves, le van do em con si de ra ção o 
ape lo de V. Ex.ª, bem como dos Se na do res Car los
Wil son, Ro meu Tuma, José Edu ar do Du tra, Artur da
Tá vo la e ou tros que es tão em pe nha dos nes ta ma té-
ria – o Se na dor Car los Wil son leu os no mes. Hou ve
um con sen so en tre as en ti da des que in di ca ram os
no mes e as Me sas da Câ ma ra dos De pu ta dos e do
Se na do Fe de ral, ou vi dos os Lí de res.

Des sa ma ne i ra, Sr. Pre si den te, ten do sido pra -
ti ca men te con so li da dos os ter mos do que ha vía mos
acor da do, in for ma mos que a Li de ran ça do PT e do
Blo co de Opo si ção está de acor do que a vo ta ção
seja fe i ta ago ra.

O Par ti do dos Tra ba lha do res e o Blo co de
Opo si ção en ca mi nham fa vo ra vel men te a ma té ria,
ob je to de dis cus são de seus mem bros. Alguns Par -
la men ta res, como o Se na dor Ro ber to Sa tur ni no, vo -

tam di fe ren te men te ou abs têm-se por te rem ou tro
pon to de vis ta. No con jun to, o Blo co e o PT são fa-
vo rá ve is.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Não ha -
ven do mais quem peça a pa la vra, en cer ro a dis cus-
são.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (PDT – AP) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar.

A SRª MARINA SILVA (Blo co/PT – AC) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra para dis cu tir.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na-
do ra Ma ri na Sil va, V. Exª de se ja dis cu tir a ma té ria
ou en ca mi nhar a vo ta ção?

A SRª MARINA SILVA (Blo co/PT – AC) – Sr. Pre -
si den te, eu es ta va ins cri ta para dis cu tir a pro pos ta.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – V. Exª
con cor da em usar da pa la vra para en ca mi nhar a vo -
ta ção?

A SRª MARINA SILVA (Blo co/PT – AC) – Con -
cor do.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Srªs e
Srs. Se na do res, esta ma té ria, como toda Pro pos ta
de Emen da Cons ti tu ci o nal, re quer quo rum qua li fi ca-
do, mas o nú me ro de Par la men ta res da Casa está
di mi nu in do. Qu e ro di vi dir a res pon sa bi li da de com as
Li de ran ças dos Par ti dos. O Re gi men to Inter no não
per mi te pa ra li sar a vo ta ção de po is de ini ci a da. Faço
um ape lo às Li de ran ças Par ti dá ri as para que cha-
mem seus li de ra dos ao ple ná rio, por que se tra ta de
ma té ria de ex tre ma res pon sa bi li da de. Fo ram fe i tos
in gen tes es for ços para a for ma ção des te Con se lho
de Co mu ni ca ção So ci al. Per ce bo que o nú me ro de
Par la men ta res está re du zin do-se a cada vo ta ção.

Então, faço esse ape lo às Li de ran ças par ti dá ri as.

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Blo co/PSDB –
RJ) – Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce-
do a pa la vra ao Se na dor Artur da Tá vo la.

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Blo co/PSDB –
RJ. Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si-
den te, le van do em con ta o cu i da do de V. Exª, so li ci to
à Mesa que faça soar as cam pa i nhas. Na hi pó te se
de ve ri fi car mos, em 10 mi nu tos, a ine xis tên cia de
quo rum ra zoá vel para a sus ten ta ção da ma té ria –
que já foi apro va da em pri me i ro tur no e teve, hoje, a
con sa gra ção das ra zões de sua apro va ção, tra zen-
do in clu si ve toda a Opo si ção –, po de re mos votá-la
ama nhã.
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Entre tan to, cre io que em 10 mi nu tos a Casa
con ta rá com nú me ro su fi ci en te de Se na do res para
vo ta ção. Os Par la men ta res en con tram-se no Se na-
do Fe de ral, não ten do vi a ja do. As Li de ran ças, en tão,
ins ta rão sua pre sen ça e em bre ve es ta re mos em
con di ção de vo tar.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Escla re-
ço à Casa que só es tou fa zen do essa con sul ta por
se tra tar de ma té ria que en vol ve acor do de Li de ran-
ças par ti dá ri as. Não es tou pro te gen do a ma té ria,
mas pro cu ran do aten der ao de se jo das Li de ran ças
des ta Casa e pre ten do que todo o es for ço fe i to até
ago ra não seja em vão, ra zão pela qual a su ges tão
de V. Exª é vá li da.

Faço um ape lo aos Srs. Lí de res para que usem 
o mi cro fo ne, cha man do ao ple ná rio os seus li de ra-
dos.

O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO) – 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. MOREIRA MENDES (PFL – RO. Pela
or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
apro ve i to para fa zer um ape lo tam bém aos ilus tres
Se na do res aqui pre sen tes para que per ma ne çam,
por que o pró xi mo item da pa u ta é uma pro pos ta de
emen da cons ti tu ci o nal que só in te res sa ao Esta do
de Ron dô nia. Tra ta-se de uma luta de mu i to tem po.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Per fe i ta-
men te. Aco lho o de se jo de V. Exª. Faço um ape lo
aos Srs. Se na do res, que, por gen ti le za, se for pos sí-
vel, to mem seus as sen tos, a fim de que pos sa mos
fa zer li ge i ra con fe rên cia.

A SRª MARINA SILVA (Blo co/PT – AC) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Como é
en ca mi nha men to de vo ta ção, para ga nhar tem po, da rei
a pa la vra à Se na do ra Ma ri na Sil va por cin co mi nu tos.

Peço aos Srs. Se na do res que per ma ne çam
sen ta dos e que con vi dem os nos sos com pa nhe i ros
para vir ao ple ná rio.

A SRª MARINA SILVA (Blo co/PT – AC. Para
en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são da ora do ra.) –
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, que ro ape nas
fa zer um bre ve re gis tro. Esta va ins cri ta para dis cu tir
a ma té ria, mas aca tei a su ges tão de V. Exª para que 
me ma ni fes tas se du ran te o en ca mi nha men to de vo -

ta ção, já que não hou ve ob je ção al gu ma da par te do 
meu Lí der, Se na dor Edu ar do Su plicy.

O nos so Lí der do Par ti do dos Tra ba lha do res, li -
be rou a nos sa Ban ca da nes ta vo ta ção, res pe i tan do
a opi nião da que les que di ver gem da nos sa. Mas de -
se jo res sal tar o fato de que os me i os de co mu ni ca-
ção re al men te têm uma im por tân cia es tra té gi ca na
vida do País, por tan to, as pre o cu pa ções que aqui fo -
ram elen ca das são da ma i or jus te za.

Em mu i tos mo men tos da vida do País, os me i-
os de co mu ni ca ção ou a mí dia, como é in ti tu la da,
con tri bu í ram de ci si va men te, so bre tu do na re cu pe ra-
ção e na ins ta u ra ção do pro ces so de mo crá ti co. To-
da via, po de mos di zer que mes mo as con tri bu i ções
sig ni fi ca ti vas de de nún ci as e mu i tas ve zes dos abu-
sos à cen su ra es ta be le ci da eram fe i tas não pelo ali -
nha men to a esse ou àque le gru po ide o ló gi co, mas
pela de fe sa do di re i to à li ber da de de im pren sa, tam -
bém de fen den do, as sim, o di re i to da so ci e da de de
es tar in for ma da.

Par ti ci pa mos de uma dis cus são ei va da de di fi-
cul da des e que não pode ser re sol vi da de for ma
sim plis ta. Elen ca rei ra pi da men te al guns pon tos no
en ca mi nha men to da ma té ria. Qu a is são os pro ble-
mas que es tão no en tor no da aber tu ra para o ca pi tal
es tran ge i ro nas em pre sas de co mu ni ca ção? Exa ta-
men te a in se gu ran ça que sen ti mos com re la ção à
nos sa so be ra nia. E como nos sa so be ra nia pode ser
afe ta da? Pode ser afe ta da a par tir de uma in com-
pre en são do pa pel dos me i os de co mu ni ca ção no
for ta le ci men to da nos sa cul tu ra, dos nos sos va lo res
e do nos so sen ti do de na ci o na li da de, que, no con-
tex to da glo ba li za ção, é com ple ta men te di fe ren te do
que foi há al guns anos. E digo isso com a tran qüi li-
da de de quem luta a vida toda, até por li dar com a
pro ble má ti ca am bi en tal na Ama zô nia, com a ques-
tão da so be ra nia. Exis te a di fe ren ça por que a in-
fluên cia já é es ta be le ci da em mu i tos as pec tos.
Aspec tos es ses que nos le vam a tro cas po si ti vas e a 
ou tras al ta men te ne ga ti vas, que pro cu ram di lu ir nos -
sas re fe rên ci as na ci o na is, nos sas re fe rên ci as lo ca is.
To da via, exis te aque la im por tan te con tri bu i ção que
se es ta be le ce como um me ca nis mo de tro ca da qui lo
que é mais ela bo ra do do pon to de vis ta das ex pe-
riên ci as hu ma nas, das qua is não po de mos nos pri -
var.

Estan do se gu ra do con tro le so ci al so bre os
me i os de co mu ni ca ção, do nos so ver da de i ro sen ti do
de iden ti da de na de fe sa da nos sa cul tu ra, da nos sa
so be ra nia, no con tex to das ques tões fe i tas pela atu -
a li da de, mes mo com a vo ta ção no Se na do de for ma
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fa vo rá vel, não me sin to ame a ça da como tal vez me
sen ti ria há 15 ou 20 anos. Nes te mo men to, te mos
que for ta le cer es sas for mas de con tro le so ci al em
uma re fe rên cia de iden ti da de que nos leve ao sen ti-
do da cons tru ção da nos sa na ci o na li da de onde quer 
que es te ja mos, seja numa em pre sa de co mu ni ca-
ção, seja no meu pe que no es pa ço de po der po lí ti co
no Con gres so Na ci o nal, vo tan do ma té ri as que afir-
mem a nos sa so be ra nia, mas, ao mes mo tem po,
que não nos pri vem de es tar mos como par te de um
pro ces so que cons trói glo bal men te uma nova qua li-
da de cul tu ral, que, do meu pon to de vis ta, pas sa ne -
ces sa ri a men te pelo for ta le ci men to das ex pe riên ci as
lo ca is, das qua li da des de cada Esta do no âm bi to
das suas fron te i ras cul tu ra is, so ci a is, en fim, não me
pe gan do ape nas ao as pec to ge o grá fi co.

Com cer te za, es ta mos en ca mi nhan do esta
ma té ria fa vo ra vel men te pela com pre en são da qui lo
que tra ba lha mos du ran te todo esse pro ces so, que é
do con tro le so ci al na ins ta la ção do Con se lho Na ci o-
nal de Co mu ni ca ção, que será, com cer te za, um ins -
tru men to ade qua do para que pos sa mos en fren tar a
nos sa se gu ran ça no con tex to da glo ba li za ção, sem
ao mes mo tem po ca ir mos em xe no fo bi as pri mi ti vas
ou até mes mo numa vi são ma ni que ís ta en tre o que
é o bem e o que é o mal, até mes mo pela ra zão do
que es ta mos vi ven do hoje. Esse mal está di lu í do
nas em pre sas que li dam com o ca pi tal fi nan ce i ro,
nas or ga ni za ções trans na ci o na is, e não se ria di fe-
ren te den tro dos me i os de co mu ni ca ção.

A vi gi lân cia da so ci e da de, a pos tu ra do Con-
gres so Na ci o nal em for ta le cer me ca nis mos ins ti tu ci-
o na is de con tro le, fis ca li za ção e ela bo ra ção de mo-
crá ti ca – por que, quan do digo con tro le, não deve ser 
con fun di do com cen su ra – é que vai as se gu rar uma
for ma sa dia de vi ver mos esse novo pro ces so.

Por tan to, en ca mi nho fa vo ra vel men te.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (PDT – AP) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Tem V.
Exª a pa la vra para en ca mi nhar.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (PDT – AP. Para
en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ra ti fi co ape nas a
po si ção do meu Par ti do ma ni fes ta da no pri me i ro tur -
no de vo ta ção: con trá ria à apro va ção des ta ma té ria.

Não se tra ta de uma po si ção sec tá ria, ra i vo sa
e nem xe nó fo ba. Nada dis so. É uma pre o cu pa ção
que o PDT tem exa ta men te com a li nha edi to ri al dos 
me i os de co mu ni ca ção. É cla ro que o Con se lho Na -

ci o nal de Co mu ni ca ção So ci al, às vés pe ras de ser
ins ta la do, traz uma cer ta sal va guar da à so be ra nia
na ci o nal com re la ção aos me i os de co mu ni ca ção.
Entre tan to, se guin do a ori en ta ção do Par ti do, eu, na
con di ção de Lí der, vo ta rei con tra, em bo ra, da mes-
ma ma ne i ra como no pri me i ro tur no, a Ban ca da es -
te ja à von ta de para dar o seu voto. Não ado ta mos,
aqui no Se na do, ne nhu ma po si ção ra di cal de ori en-
ta ção da Ban ca da. No pri me i ro tur no, al guns Se na-
do res se abs ti ve ram; po si ção essa que deve con ti-
nu ar no se gun do tur no.

A ori en ta ção do PDT, e, por tan to, o voto do Lí -
der, é con tra essa ma té ria, pe los mo ti vos ex pos tos,
Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Com a
pa la vra o Se na dor José Fo ga ça.

O SR. JOSÉ FOGAÇA (Blo co/PPS – RS. Para
en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. 
Pre si den te, em pri me i ro lu gar, que ro cum pri men tar
V. Exª por que V. Exª cum priu a sua pa la vra. V. Exª,
al gu mas se ma nas atrás, an tes do pro ces so de vo ta-
ção se ini ci ar, as su miu o com pro mis so com o Ple ná-
rio no sen ti do de en ca mi nhar a in di ca ção dos no-
mes para a cons ti tu i ção do Con se lho Na ci o nal de
Co mu ni ca ção So ci al, de dar efe ti vi da de a essa in di-
ca ção, de fa zer dis so uma ne go ci a ção, e, evi den te-
men te – não se po de ria es pe rar ou tra co i sa –, con-
cre ti zar aqui lo que ha via ex pres so em pa la vras.

De mi nha par te, não ha via uma de pen dên cia
di re ta des sa ques tão para vo tar fa vo ra vel men te à
ma té ria. Cre io que a emen da cons ti tu ci o nal vem atu -
a li zar o Bra sil, tra zer com pe ti ti vi da de às em pre sas
de co mu ni ca ção, in de pen den te men te da exis tên cia
ou não do Con se lho de Co mu ni ca ção So ci al. Por
isso, vou vo tar fa vo ra vel men te.

Ago ra, en ten do que o que re al men te vai de fi nir
e ca rac te ri zar o exer cí cio ple no de um con tro le téc-
ni co, fis ca li za dor e re gu la dor da co mu ni ca ção so ci al
no Bra sil não é o Con se lho de Co mu ni ca ção So ci al,
que é um ór gão au xi li ar do Con gres so Na ci o nal tal
como o Tri bu nal de Con tas da União. Por tan to, o
Con se lho está su bor di na do à Câ ma ra e ao Se na do;
esse não é um ór gão que es te ja aci ma da Câ ma ra e 
do Se na do. As de ci sões dos Ple ná ri os do Se na do e
da Câ ma ra con ti nu a rão a ser de ci sões so be ra nas
em re la ção ao Con se lho de Co mu ni ca ção So ci al.
Por tan to, esse Con se lho não tem ca rac te rís ti cas de
in de pen dên cia ou de au to no mia. Mas não de i xa de
ser uma ins ti tu i ção re co men da da pela Cons ti tu i ção,
im por tan te para o País, um ór gão téc ni co de apo io,
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um ór gão pro fis si o nal, um ór gão que re pre sen ta,
tam bém, a so ci e da de ci vil e que, de cer ta for ma, tra -
rá in for ma ções no vas que vão con tri bu ir para uma
me lhor com pre en são dos Srs. Se na do res e De pu ta-
dos, quan do nos dis pu ser mos a vo tar aqui as ou tor-
gas ou as re no va ções de con ces são de rá dio e de
te le vi são, ao lon go do tem po.

O que con si de ro fun da men tal, aí, não de pen de
do Se na dor Ra mez Te bet; o que con si de ro im por-
tan te, in fe liz men te, não de pen de de V. Exª, por que
sei que V. Exª já te ria to ma do ini ci a ti va para a cri a-
ção de um ór gão, este sim, in de pen den te, não su-
bor di na do aos hu mo res po lí ti co-par ti dá ri os, de di re-
to res com man da to cer to e por pra zo de ter mi na do,
que pos sam fis ca li zar e re gu lar o sis te ma de co mu-
ni ca ção so ci al no País atra vés de uma agên cia re-
gu la do ra.

Mas isso de pen de de ini ci a ti va do Pre si den te
da Re pú bli ca, por que a Cons ti tu i ção es ta be le ce que 
a ini ci a ti va, aí, é pri va ti va de Sua Exce lên cia. Nós,
do Con gres so Na ci o nal, não po de mos cri ar ór gãos
fe de ra is. De modo que es ta mos per ma nen te men te
no aguar do, per ma nen te men te na es pe ra, e na cer -
te za de que, um dia, será cri a da a Ana com – Agên -
cia Na ci o nal de Co mu ni ca ção So ci al –, nos mol des
da FCC ame ri ca na – Fe de ral Com mu ni ca ti ons
Com mis si on –, ór gão que re gu la todo o sis te ma de 
con ces sões, que fis ca li za, que con tro la as ou tor gas
e re no va ções e es ta be le ce toda a re gu la men ta ção
do se tor. São pes so as in de pen den tes e que têm
man da to cer to; por tan to, agem com in te i ra au to no-
mia, ao sa bor da ne ces si da de téc ni ca e tam bém do
in te res se pú bli co, que fica in te i ra men te pre ser va do.

De modo, Sr. Pre si den te, que voto a fa vor, in -
de pen den te men te da exis tên cia ou não des ses ór-
gãos. Mas re i te ro que a exis tên cia des ses dois ór-
gãos – tan to do Con se lho de Co mu ni ca ção So ci al,
cuja cons ti tu i ção V. Exª aca ba de anun ci ar, quan to
da Agên cia Na ci o nal de Co mu ni ca ção So ci al, Ana-
com – é fun da men tal para essa nova eta pa das co-
mu ni ca ções do Bra sil. São ab so lu ta men te im por tan-
tes. E eu di ria que a Ana com vai re pre sen tar um
gran de avan ço, vai des po li ti zar as con ces sões de
ser vi ço pú bli co, vai des po li ti zar o sis te ma de con tro-
le de rá dio e te le vi são, no Bra sil, e vai sig ni fi car um
avan ço “ci vi li za tó rio”.

Por tan to, Sr. Pre si den te, cum pri men tos a V.
Exª.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Com a
pa la vra o Se na dor Ge ral do Melo.

O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN.
Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.)
– Sr. Pre si den te, ape nas para se cun dar o ape lo já
fe i to aos Se na do res que in te gram a Ban ca da do
PSDB e PPB para que se di ri jam ao ple ná rio, a fim
de par ti ci pa rem des ta vo ta ção no mi nal.

Tam bém apro ve i to para re co men dar o voto fa -
vo rá vel da Ban ca da do PSDB e PPB.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Com a
pa la vra o Se na dor José Agri pi no.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN. Para en -
ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, eu que ria fa zer um ape lo aos Se na do res
do PFL que se en con tram nos seus ga bi ne tes para
que com pa re çam ao ple ná rio para que pos sa mos
fa zer uma ava li a ção, in clu si ve, do quo rum, ten do
em vis ta que as ma té ri as cons tan tes da pa u ta são
Pro pos tas de Emen da à Cons ti tu i ção e que en vol-
vem nú me ro qua li fi ca do. São ma té ri as im por tan tes e 
que não po dem cor rer ris co.

Eu gos ta ria, por tan to, de con vo car os Srs. Se-
na do res do PFL para que vi es sem ao ple ná rio para
que pu dés se mos vo tar as PECs cons tan tes da pa u-
ta.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Com a
pa la vra o Se na dor Car los Pa tro cí nio para en ca mi-
nhar a vo ta ção.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO.
Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.)
– O PTB, Sr. Pre si den te, en ca mi nha o voto fa vo ra-
vel men te. Não tem que so li ci tar a pre sen ça dos
seus Mem bros, por que to dos que es tão em Bra sí lia
es tão aqui, no pre sen te mo men to, no ple ná rio.

Gos ta ria de fa zer uma res sal va, Sr. Pre si den te.
Em que pese não es tar mos ab so lu ta men te de acor -
do com a com po si ção do Con se lho de Co mu ni ca ção
So ci al, por que achá va mos que a so ci e da de ci vil de-
ves se ser me lhor re pre sen ta da, va mos, por oca sião
do Con gres so Na ci o nal, en ca mi nhar fa vo ra vel men-
te, por que vi mos o es for ço para im ple men tar de fi ni ti-
va men te o Con se lho de Co mu ni ca ção So ci al por
par te do Co le gi a do de Lí de res e de V. Exª e, so bre-
tu do, do 1º Se cre tá rio da Mesa, Se na dor Car los Wil -
son, que teve mu i tas di fi cul da des para com por esse
Con se lho.

Por tan to, em que pe sem as res sal vas que pos -
sa mos fa zer, ha ve re mos de en ca mi nhar fa vo ra vel-
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men te a esse Con se lho, em bo ra en ten den do que a
so ci e da de ci vil de ves se es tar me lhor re pre sen ta da
nes se Con se lho.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Sras e
Srs. Se na do res, essa é uma ma té ria sui ge ne ris
pelo seu en ca mi nha men to. A Mesa não fará isso em 
ne nhu ma ou tra vo ta ção, mas essa é a una ni mi da de
das Li de ran ças par ti dá ri as. Há um de se jo de se vo-
tar a ma té ria. Hou ve um es for ço mu i to gran de para a 
com po si ção do Con se lho de Co mu ni ca ção So ci al.
Con sul ta rei os Lí de res quan to ao quo rum des sa
ma té ria: se os Lí de res de se jam vo tar a ma té ria hoje
ou se de ve mos re ti rá-la de pa u ta.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) –
Sr. Pre si den te, so li ci to a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce-
do a pa la vra a V. Exª.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL. Pela
or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
essa ma té ria é im por tan te e es tra té gi ca para a eco -
no mia na ci o nal. Faço um ape lo a to dos os mem bros
da Ban ca da do PMDB e do Se na do Fe de ral para
que fa ça mos um es for ço para vo tar hoje mes mo
essa ma té ria. Que essa vo ta ção, de po is de uma
ava li a ção rá pi da, que evi den te men te tí nha mos de
fa zer, ocor res se tam bém ra pi da men te, de modo a
ad mi nis trar o que hou ver de mais ex pres si vo no pró -
prio quo rum do Se na do Fe de ral.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O
PMDB aca ba de se ma ni fes tar. O PFL já fez um
ape lo aos Srs. Se na do res.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – O
PSB vota “sim”, Sr. Pre si den te, des de que a vo ta ção
tam bém ocor ra de ma ne i ra rá pi da. Cre io que há
quo rum para apro var.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) – 
Sr. Pre si den te, o Blo co ava lia ser pos sí vel vo tar mos
essa ma té ria hoje.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Pror ro-
go a ses são pelo tem po ne ces sá rio ao an da men to
dos nos sos tra ba lhos.

O PSDB con cor da que seja co lo ca da em vo ta-
ção essa ma té ria? (Pa u sa.)

O SR. LAURO CAMPOS (PDT – DF) – Sr. Pre -
si den te, para jus ti fi car o meu voto, eu gos ta ria de ter 
a pa la vra.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Já es ta-
mos en cer ran do a vo ta ção, mas vou con ce der a pa -
la vra a V. Exª.

O SR. LAURO CAMPOS (PDT – DF. Para de-
cla ra ção de voto. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre -
si den te, re al men te pa re ce-me que esse pro je to é de 
suma im por tân cia. O se tor de te le vi são e rá dio, os
me i os de co mu ni ca ção têm-se de sen vol vi do a uma
taxa das mais ele va das do mun do. Há quin ze anos,
por tan to, a pro pri e da de no se tor de te le vi são e rá dio
não es ta va tão con cen tra da como hoje.

Tra ta-se de um se tor que tem alta in fluên cia na 
for ma ção da cons ciên cia po pu lar, na for ma ção dos
vo tos e na de ci são, por tan to, dos des ti nos de cada
na ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A Mesa
pede li cen ça a V. Exª, Se na dor La u ro Cam pos, e
con vo ca os Srs. Se na do res que não es tão pre sen tes
para que com pa re çam ao ple ná rio.

O SR. LAURO CAMPOS  (PDT – DF) – Ten do
em vis ta isso, nos úl ti mos quin ze anos, as nos sas
dú vi das já fo ram di ri mi das. Sil vio Ber lus co ni, gran de
pro pri e tá rio, mag na ta dos me i os de co mu ni ca ção na 
Itá lia tor na-se o seu Pre si den te. Síl vio San tos, um
ou tro gran de, bri lhan te, mu i to sim pá ti co em pre sá rio
na ci o nal, pela se gun da vez, tem seu nome lem bra-
do para ocu par a Pre si dên cia da Re pú bli ca. Ne-
nhum fa bri can te de pre go, de pa ra fu so ou de au to-
pe ças teve ta ma nha pro je ção po lí ti ca e po der.

Ago ra, ve mos que vai acon te cer no va men te
algo, Sr. Pre si den te. Abri mos as por tas para o ca pi-
tal es tran ge i ro e ele virá aqui no va lor de 30% do ca -
pi tal aci o ná rio. Por tan to, so men te virá para com prar
ações de em pre sas já em fun ci o na men to. É uma
aber tu ra ao ca pi tal es pe cu la ti vo.

Sr. Pre si den te, além dis so, pa re ce-me que o
BNDES já se mos trou fa vo rá vel ao em prés ti mo ab-
sur do, de alto ris co, para fa vo re cer tam bém esse se -
tor. Trin ta por cen to para ser vir de re for ço a ele, prin -
ci pal men te às te le vi sões a cabo, aque las TVs pa-
gas, por que, tal como acon te ceu com a te le fo nia,
esse se tor de te le vi são a cabo, paga, não con se gui-
rá man ter-se por que a po pu la ção em po bre ci da não
con se gue pa gar a con ta.

De modo que o ca pi tal es tran ge i ro co me te rá
um ato de lou cu ra se em bar car nes ta e vier aqui aju -
dar com 30%, se vier as sis tir como par ti ci pan te de
30% a fa lên cia des se se tor. E essa fa lên cia é de vi-
da, tal como acon te ce nos te le fo nes ce lu la res, à im -
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pos si bi li da de de pa gar as con tas nos se to res de te-
le fo nia e de te le vi são pa gas.

De modo que, fe liz men te, pa re ce que em bo ra
te nha mos es mo re ci do a nos sa guar da, ar re fe ci do a
nos sa cons ciên cia e es te ja mos que ren do en tre gar
esse se tor im por tan tís si mo da nos sa cul tu ra e da
pro du ção cul tu ral ao ca pi tal es tran ge i ro, pa re ce-me
que ele fe liz men te não es ta rá in te res sa do nis so,
por que, se vier, será para par ti ci par da fa lên cia do
se tor. Tal como acon te ce com a Glo bo Cabo e ou-
tras que es tão aí em si tu a ções pa re ci das e que, por -
tan to, vão pa de cer dos ne gros ma les.

Embo ra apro ve mos a en tra da do ca pi tal es-
tran ge i ro nes se im por tan te se tor, Deus é bra si le i ro,
e a cri se que aba la as co mu ni ca ções vai im pe dir
que a gana se eri ce e que o se tor seja do mi na do em 
30% pelo ca pi tal es tran ge i ro. Esta mos vo tan do e es -
pe ro que essa de li be ra ção tam bém não pe gue, que
o ca pi tal es tran ge i ro não ve nha ocu par es pa ço na
nos sa cul tu ra, na nos sa for ma ção, na nos sa in de-
pen dên cia.

O SR. LUIZ OTÁVIO (Blo co/PPB – PA) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce-
do a pa la vra, pela or dem, ao emi nen te Se na dor Luiz 
Otá vio.

O SR. LUIZ OTÁVIO (Blo co/PPB – PA) – O mi -
cro fo ne está sem som, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A Pre si-
dên cia so li ci ta ao ser vi ço de som que aten da ao pe -
di do do Se na dor Luiz Otá vio.

O SR. LUIZ OTÁVIO (Blo co/PPB – PA. Pela or -
dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, as
Li de ran ças de to dos os Par ti dos es tão aqui re u ni das
para tra tar des sa pro po si ção de fun da men tal im por-
tân cia para o País. 

A ma i o ria dos Srs. Lí de res está so li ci tan do o
re gis tro das pre sen ças dos Srs. Se na do res, para re -
al men te po der mos en ca mi nhar a vo ta ção. Se não
hou ver quo rum, pe di re mos o adi a men to da vo ta ção
da ma té ria.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Sr. Pre -
si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce-
do a pa la vra, pela or dem, ao emi nen te Se na dor
José Agri pi no.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN. Pela or-
dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, gos -

ta ria de fa zer uma su ges tão prá ti ca. Os Lí de res se
re u ni ram e S. Exªs têm dú vi da com re la ção ao quo-
rum. So bre esta re le van te ma té ria o Con gres so vem 
de ba ten do há mu i to tem po e não po de mos ar ris car
no quo rum. A Casa, pela sua ma i o ria, ma ni fes-
tar-se-á fa vo ra vel men te a esta pro po si ção, mas há
vo tos con trá ri os e, com quo rum ba i xo, cor re-se o
ris co de se re je i tar a ma té ria. Con sul to V. Exª se po -
de ría mos, a bem dos ob je ti vos do Con gres so Na ci o-
nal, fa zer so men te uma ve ri fi ca ção de quo rum, para 
ter mos, nós, Lí de res, ma i or se gu ran ça no en ca mi-
nha men to da vo ta ção. Con sul to se isso se ria pos sí-
vel?

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Srs. Se -
na do res, es cla re ço ao ilus tre Lí der do PFL, Se na dor
José Agri pi no, que o Re gi men to Inter no não per mi te
ve ri fi ca ção de pre sen ça. Não há pre vi são no Re gi-
men to Inter no. Se os Srs. Lí de res par ti dá ri os con-
cor da rem, por una ni mi da de, a Mesa fará a von ta de
da Casa e fa re mos o re gis tro da pre sen ça no pa i nel,
sem que isso es ta be le ça ju ris pru dên cia.

O SR. ROBERTO SATURNINO (Blo co/PT –
RJ) – Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. ROBERTO FREIRE (Blo co/PPS – PE) – 
Sr. Pre si den te, há um acor do para que se faça o re -
gis tro de pre sen ça.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Então, é 
isso que eu es tou bus can do, Se na dor Ro ber to Fre i-
re. Se há um acor do dos Lí de res da Casa para o re -
gis tro de pre sen ça, eu peço a S. Exªs que se ma ni-
fes tem.

Se na dor Ge ral do Melo, V. Exª con cor da que
haja re gis tro de pre sen ça, sem que a ma té ria es te ja
em vo ta ção?

O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN) – 
Con cor do, Sr. Pre si den te, que os Srs. Se na do res re -
gis trem a pre sen ça.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na-
dor Re nan Ca lhe i ros, pelo PMDB, V. Exª con cor da?

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) –
Va mos fa zer qual quer es for ço que for pre ci so para
agi li zar a vo ta ção. Con cor do.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na-
dor Ro ber to Sa tur ni no, por fa vor, tem V. Exª a pa la-
vra.

O SR. ROBERTO SATURNINO (Blo co/PT –
RJ) – Sr. Pre si den te, te nho qua se vin te anos de Se -
na do e nun ca vi esse pro ce di men to. Ou os Lí de res
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as su mem e vo ta mos hoje ou, en tão, a ma té ria fica
para de po is. É uma ver go nha! Não é pos sí vel ter-
mos de fa zer uma ve ri fi ca ção para ava li ar se dá
para ace i tar a pres são do ca pi tal es tran ge i ro.

Sr. Pre si den te, é a ins ti tu i ção, a nor ma da ins ti-
tu i ção, a mo ral da ins ti tu i ção? Nun ca vi esse pro ce-
di men to. Ele não exis te.

É cla ro que os Lí de res es ta rão to dos de acor -
do, por que a pres são da mí dia é mu i to gran de. Sei
que o com por ta men to do Con gres so Na ci o nal é pa-
u ta do pela pres são da mí dia, mas va mos man ter
pelo me nos a apa rên cia de dig ni da de. O Con gres so
não pode se cur var a esse pon to.

Há quan to tem po es ta mos aqui no aguar do?
Eu es ta va qui e to, mas fa zer uma ve ri fi ca ção para
ver se co lo ca mos em vo ta ção não exis te.

Va mos ter res pe i to à dig ni da de do Se na do Fe -
de ral!

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Tem V.
Exª a pa la vra pela or dem.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL. Pela 
or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, se
for ne ces sá rio, po de re mos fa zer um re que ri men to
de in ver são da pa u ta, que é ab so lu ta men te re gi-
men tal. Po de mos fazê-lo e, com ele, tes tar a pre sen-
ça. Assim, eu gos ta ria de subs cre ver esse re que ri-
men to.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Escla re-
ço que a Mesa aten de à ma i o ria da Casa e não en-
ten de, ab so lu ta men te, que haja qual quer des mo ra li-
za ção do Con gres so Na ci o nal. O que há é uma von -
ta de e um es for ço mu i to gran de para ins ta lar o Con -
se lho de Co mu ni ca ção So ci al, que todo o Con gres-
so Na ci o nal aguar da des de 1988.

Admi ti uma idéia que par tiu do Lí der do PFL, Se -
na dor José Agri pi no. Ago ra, há uma ou tra pro pos ta,
do Se na dor Re nan Ca lhe i ros, cujo re que ri men to a
Mesa aguar da.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) –
Sr. Pre si den te, o re que ri men to está sen do apre sen-
ta do pelo Se na dor Amir Lan do.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – É o me -
lhor que po de mos fa zer.

O que não que ro é jo gar fora todo um tra ba lho
re a li za do para a for ma ção do Con se lho de Co mu ni-
ca ção So ci al.

O SR. ROBERTO SATURNINO (Blo co/PT –
RJ) – Sr. Pre si den te, se V. Exª não quer jo gar fora
esse tra ba lho – eu com pre en do –, que se adie a vo -
ta ção para a se ma na pró xi ma.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na-
dor Ro ber to Sa tur ni no, a Mesa de cla ra o as sun to
en cer ra do e está aguar dan do o re que ri men to de in-
ver são de pa u ta, do Se na dor Re nan Ca lhe i ros.

O SR. ROBERTO FREIRE (Blo co/PPS – PE) – 
E se pede ve ri fi ca ção nes se re que ri men to. Por fa vor,
não va mos cri ar ne nhum pro ble ma. Já fiz isso inú-
me ras ve zes na Câ ma ra dos De pu ta dos. Pode-se
não se per mi tir so li ci ta ção in di vi du al, mas se cria um 
re que ri men to e, para esse re que ri men to, pede-se
uma ve ri fi ca ção. Se há um acor do de Li de ran ças,
faz-se isso sem pre ci sar de re que ri men to. Cria-se
uma si mu la ção. É tão fá cil fa zer. Pode-se fa zer um
re que ri men to so li ci tan do que ama nhã não haja ses -
são; não se dis cu te e se pede ve ri fi ca ção. Aca bou. E 
vai-se sa ber se há pre sen ça. Já se fez isso inú me-
ras ve zes. Isso é me ca nis mo fá cil no Par la men to.
Não há por que se cri ar pro ble ma em tor no dis so.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – So li ci to
que se can ce lem as pre sen ças que es tão sen do re -
gis tra das.

So bre a mesa, re que ri men to do Se na dor Re-
nan Ca lhe i ros 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 287, DE 2002

Nos ter mos do art. 311, in ci so I, do Re gi men to
Inter no, re que i ro pre fe rên cia para o item 5 a fim de ser 
apre ci a do an tes da ma té ria cons tan te do item nº 8 da
Ordem do Dia.

Sala das Ses sões, 22 de maio de 2002 – Anto -
nio Car los Va la da res.

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

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Sr. Pre si den te, a Li de ran ça do Go ver no en ca mi nha
o voto “não”.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – O PFL
vota “não”, Sr. Pre si den te.

O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN) – 
Sr. Pre si den te, o Blo co PSDB/PPB en ca mi nha o
voto “não”.
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O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Em vo -
ta ção o re que ri men to.

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

Re je i ta do.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Peço ve ri fi ca ção de quo rum, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Hou ve
pe di do de ve ri fi ca ção de quo rum.

Se na dor Ro me ro Jucá, V. Exª deve ob ter o
apo io dos Par la men ta res, mas já con ta com a apro-
va ção dos Se na do res Ro ber to Fre i re, Artur da Tá vo-
la, José Agri pi no e vá ri os ou tros.

Pas so à ve ri fi ca ção de quo rum.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – As Srªs
e os Srs. Se na do res já po dem vo tar. (Pa u sa.)

Os Srs. Lí de res po dem en ca mi nhar a vo ta ção.

Como vota o Lí der do PDSB?

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Sr. Pre si den te, a Li de ran ça do Go ver no en ca mi nha
o voto “não”.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Como
vota o Lí der do PMDB?

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) –
Sr. Pre si den te, o PMDB en ca mi nha o voto “não”.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Como
vota o Lí der do PFL?

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Sr. Pre -
si den te, o PFL en ca mi nha o voto “não”.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Como
vota o Lí der do PPS?

O SR. ROBERTO FREIRE (Blo co/PPS – PE) – 
Sr. Pre si den te, o PPS en ca mi nha o voto “não”.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Como
vota o Lí der do PSDB?

O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN) – 
Sr. Pre si den te, o PSDB en ca mi nha o voto “não”.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Como
vota o Lí der do Blo co de Opo si ção?

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) – 
Sr. Pre si den te, o Blo co de Opo si ção en ca mi nha o
voto “não”.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Faço
um ape lo aos Srs. Se na do res que se en con tram em
seus ga bi ne tes que ve nham ao ple ná rio.

Como vota o Lí der do PTB?

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) –
Sr. Pre si den te, o PTB en ca mi nha o voto “não”.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE) – Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce-
do a pa la vra ao Se na dor Anto nio Car los Va la da res
pela or dem.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB – SE. Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) –
Sr. Pre si den te, tra ta-se de um re que ri men to de pre-
fe rên cia para que o Item 5, que tra ta da ver ti ca li za-
ção das ali an ças, seja vo ta do an tes do Item 8. Se os 
Srs. Se na do res vo ta rem con tra ri a men te a esse re-
que ri men to de pre fe rên cia, já es ta rão pre fe rin do a
de ci são do Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet ) – Não,
Se na dor. A pre fe rên cia é quan to ao en ca mi nha men-
to e não quan to ao mé ri to.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB – SE) – Sr. Pre si den te, o re tar da men to sig ni fi-
ca rá que essa pro pos ta de emen da à Cons ti tu i ção,
que tem como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Ber-
nar do Ca bral, será vo ta da, no mí ni mo, em cin co de
ju nho. Hoje, cer ta men te, não ha ve rá mais quo rum
para vo ta ção. No en tan to, está re gis tra do que há nú -
me ro su fi ci en te de Se na do res para vo tar qual quer
ma té ria. Não sei o mo ti vo de tan to medo.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se as
Srªs e os Srs. Se na do res já vo ta ram, en cer ra rei a
vo ta ção.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) –
Sr. Pre si den te, va mos vo tar.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet ) – Srªs e
Srs. Se na do res, vou en cer rar a vo ta ção. Va mos à
pro cla ma ção do re sul ta do.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – No bre
Pre si den te, so li ci to a V. Exª que faça soar a cam pa i nha.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Srªs e
Srs. Se na do res, vou en cer rar este pro ces so de vo ta-
ção. (Pa u sa.)

Está en cer ra do.
Va mos ao re sul ta do.

(Pro ce de-se à apu ra ção.)
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O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Vo ta ram
SIM 4 Srs. Se na do res; e NÃO 51.

Hou ve três abs ten ções.
To tal de vo tos: 58.
O re que ri men to está re je i ta do.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Sr.
Pre si den te, te nho ab so lu ta con vic ção de que de ve-
mos vo tar, não há ris co. Mas de ve mos fazê-lo ra pi da-
men te. Não dá para de lon gar a vo ta ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O Lí der
do PMDB está re co men dan do a vo ta ção.

Con sul to os de ma is Lí de res.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – O PFL
opta pela vo ta ção. Vota “sim”.

O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN) –
O PSDB opta pela vo ta ção.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) – Sr.
Pre si den te, o PTB pro pug na pela vo ta ção.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE) – Sr. Pre si den te, o Blo co é pela vo ta ção, e vo ta-
mos “sim”.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Sr. Pre si den te, o Go ver no en ca mi nha o voto “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Assim
sen do, pas se mos à vo ta ção.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Sr.
Pre si den te, o PMDB en ca mi nha o voto “sim”.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (PDT – AP) – Sr.
Pre si den te, o Lí der do PDT vota “não”, mas a Ban ca-
da vota de acor do com suas con vic ções.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Sr. Pre si den te, o Blo co e o PT vo tam “sim”.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) – Sr.
Pre si den te, o PTB vota “sim”.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Sr. Pre si-
den te, o PFL vota e re co men da o voto “sim”.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE) – Sr.Pre si den te, o PSB pede aos Srs. Se na do-
res que vão vo tar a fa vor da ma té ria, in clu si ve eu, que
aqui per ma ne ça mos to dos a fim de vo tar as de ma is
ma té ri as, pois são tão im por tan tes quan to esta.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Per fe i ta-
men te. O ape lo de V. Exª será ou vi do. A ma té ria, para
a apro va ção, ne ces si ta de 49 vo tos fa vo rá ve is.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A Mesa
faz um ape lo para que as Srªs e os Srs.Se na do res ve -
nham ao ple ná rio.

(Pro ce de-se à vo ta ção no mi nal.)

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Sr. Pre si den te, en quan to se pro ce de à vo ta ção, gos -
ta ria de lem brar à Casa que te re mos hoje, às 19 ho ras
e 30mi nu tos, re u nião da Co mis são de Cons ti tu i ção e
Jus ti ça e Ci da da nia exa ta men te para vo tar a ma té ria
da CPMF, que é ex tre ma men te im por tan te para o
País. Faço esse re gis tro e peço a pre sen ça de to dos
os mem bros da Co mis são, para que pos sa mos vo tar
ra pi da men te essa ma té ria ain da hoje.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na dor
Ger son Ca ma ta, aguar da mos o voto de V. Exª.

O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO) – Sr.
Pre si den te, pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – V. Exª
tem a pa la vra pela or dem.

O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO. Pela or -
dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, en-
quan to se pro ce de à vo ta ção, so li ci to, na con di ção de
Re la tor do item se guin te da pa u ta, a re ti ra da e a de -
sig na ção do item para a pró xi ma ter ça-fe i ra.

Se to dos os pre sen tes aqui per ma ne ces sem,
se ria pos sí vel vo tar essa emen da cons ti tu ci o nal que
in te res sa a Ron dô nia.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Fiz um
es for ço ex tre mo aqui, con sul tei as Li de ran ças, dei mi -
nha opi nião, não fui ou vi do e aca tei a de ci são da
Casa.

Se na dor Re nan Ca lhe i ros, vou aguar dar mais
cin co mi nu tos. Vou cha mar al guns Se na do res.
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O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE) – Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Tem a
pa la vra V. Exª, Se na dor Anto nio Car los Va la da res.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE. Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si-
den te, eu gos ta ria de so li ci tar à Mesa que co lo cas se
em vo ta ção, ten do em vis ta a de sis tên cia do no bre
Se na dor Mo re i ra Men des, a pro pos ta que tem como
pri me i ro sig na tá rio o no bre Pre si den te da Co mis são
de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Se na dor Ber -
nar do Ca bral. Tra ta-se do Item 5, que tra ta da ver ti ca-
li za ção, a fa vor da qual o Se na do Fe de ral deu uma
res pos ta be lís si ma na úl ti ma vo ta ção – 60 vo tos a 4.
Acre di to que não ha ve rá pro ble ma se to dos os Se na-
do res per ma ne ce rem em ple ná rio.

Esse é o re que ri men to que es tou fa zen do a V.
Exª, com bi na do com o au tor da ma té ria.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na dor
Anto nio Car los Va la da res, por gen ti le za, nin guém
mais do que a Mesa está fa zen do for ça e ape lan do
para que os Srs. Se na do res ve nham ao ple ná rio e
nele per ma ne çam, a fim de po der mos vo tar e dar an -
da men to aos nos sos tra ba lhos. O que não pos so é,
no meio da vo ta ção, co lo car ou tra ma té ria para ser
dis cu ti da.

Esta mos em pro ces so de vo ta ção.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE) – Sr. Pre si den te, não pedi isso a V. Exª, mas que
fos se após o re sul ta do da vo ta ção des sa ma té ria.

O SR. JOSÉ FOGAÇA (Blo co/PPS – RS) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Tem a
pa la vra V. Exª, Se na dor José Fo ga ça.

O SR. JOSÉ FOGAÇA (Blo co/PPS – RS. Pela
or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, o
Se na dor Osmar Dias, no exer cí cio da Pre si dên cia da
Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, con -
vo cou re u nião ex tra or di ná ria da que la Co mis são para
ago ra, às 19h30min. Con se qüen te men te, há de se fa -
zer uma es co lha: ou da mos quo rum à Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, para vo tar mos a
CPMF, ou ao ple ná rio, para dar con ti nu i da de às de-
ma is vo ta ções, prin ci pal men te de emen das cons ti tu-
ci o na is. As duas ati vi da des não po dem ser de sen vol-
vi das em con jun to, pois to das as emen das cons ti tu ci-
o na is de pen den tes de vo ta ção em se gun do tur no ca i-
ri am tran qüi la men te, Sr. Pre si den te.

Faço essa res sal va a V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Srªs. e
Srs.Se na do res, con sul tei as Li de ran ças a res pe i to de 
tudo o que foi fe i to em re la ção à ma té ria.

Os Se na do res Re nan Ca lhe i ros, José Edu ar do
Du tra, Ro ber to Fre i re, José Agri pi no e Artur da Tá vo la
opi nam no sen ti do de que já pos so en cer rar o pro ces-
so de vo ta ção. Isso não sig ni fi ca que a Mesa está
abrin do mão de suas prer ro ga ti vas, mas que está di -
vi din do res pon sa bi li da des com o Ple ná rio – o que, até 
cer to pon to, é al ta men te sa lu tar.

Em con se qüên cia, vou de cla rar en cer ra do o
pro ces so de vo ta ção. Va mos ao re sul ta do.

Vou anun ci ar o re sul ta do, Se na dor Re nan Ca -
lhe i ros, para que V. Exª olhe para o pa i nel, já que V.
Exª está mu i to in qui e to.

(Pro ce de-se à apu ra ção.)
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O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Vo ta ram
SIM 57 Srs. Se na do res; e NÃO 01.

Hou ve 01 abs ten ção.
To tal: 59 vo tos.
A ma té ria está apro va da, com 57 vo tos fa vo rá-

ve is e vai à pro mul ga ção.

É a se guin te a ma té ria apro va da:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 5, DE 2002

Dá nova re da ção ao art. 222 da Cons-
ti tu i ção Fe de ral, para per mi tir a par ti ci pa ção
de pes so as ju rí di cas no ca pi tal so ci al de
em pre sas jor na lís ti cas e de ra di o di fu são so -
no ra e de sons e ima gens, nas con di ções
que es pe ci fi ca.

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

Art. 1º O art. 222 da Cons ti tu i ção Fe de ral pas sa
a vi go rar com a se guin te re da ção:

”Art. 222. A pro pri e da de de em pre sa
jor na lís ti ca e de ra di o di fu são so no ra e de
sons e ima gens é pri va ti va de bra si le i ros na -
tos ou na tu ra li za dos há mais de dez anos,
ou de pes so as ju rí di cas cons ti tu í das sob as
leis bra si le i ras e que te nham sede no País.

§ 1º Em qual quer caso, pelo me nos
se ten ta por cen to do ca pi tal to tal e do ca pi-
tal vo tan te das em pre sas jor nalÍ sti cas e de
ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens
de ve rá per ten cer, di re ta ou in di re ta men te, a
bra si le i ros na tos ou na tu ra li za dos há mais
de dez anos, que exer ce rão, obri ga to ri a-
men te, a ges tão das ati vi da des e es ta be le-
ce rão o con te ú do da pro gra ma ção.

§ 2º A res pon sa bi li da de edi to ri al e as
ati vi da des de se le ção e di re ção da pro gra-
ma ção ve i cu la da são pri va ti vas de bra si le i-
ros na tos ou na tu ra li za dos há mais de dez
anos, em qual quer meio de co mu ni ca ção
so ci al.

§ 3º Os me i os de co mu ni ca ção so ci al
ele trô ni ca, in de pen den te men te da tec no lo-
gia uti li za da para a pres ta ção do ser vi ço,
de ve rão ob ser var os prin cí pi os enun ci a dos
no art. 221, na for ma de lei es pe cí fi ca, que
tam bém ga ran ti rá a pri o ri da de de pro fis si o-

na is bra si le i ros na exe cu ção de pro du ções
na ci o na is.

§ 4º Lei dis ci pli na rá a par ti ci pa ção de
ca pi tal es tran ge i ro nas em pre sas de que
tra ta o § 1º.

§ 5º As al te ra ções de con tro le so ci e tá-
rio das em pre sas de que tra ta o § 1º se rão
co mu ni ca das ao Con gres so Na ci o nal.“ (NR)

Art. 2º Esta emen da cons ti tu ci o nal en tra em vi -
gor na data de sua pu bli ca ção.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB  AL) –
Inqui e to não, Sr. Pre si den te, nun ca tive dú vi das do
re sul ta do, tan to que ace i ta mos a res pon sa bi li da de.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na dor,
digo in qui e to por es tar tor cen do.

Vejo que sem pre é bom ou vir os con se lhos dos
Lí de res, en tre os qua is in cluo V. Exª.

Peço en ca re ci da men te aos se nho res que per -
ma ne çam no ple ná rio, por que há ou tras ma té ri as a
se rem vo ta das.

A Pre si dên cia vai con vo car, opor tu na men te,
ses são con jun ta do Con gres so Na ci o nal, des ti na da à
pro mul ga ção da emen da cons ti tu ci o nal; e re a fir ma a
con vo ca ção de ses são do Con gres so Na ci o nal para
ter ça-fe i ra, dia 28, às qua tor ze ho ras, a fim de ten tar-
mos vo tar os no mes dos Mem bros do Con se lho de
Co mu ni ca ção So ci al.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Va mos
con ti nu ar os nos sos tra ba lhos.

O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Tem V.
Exª a pa la vra.

O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO. Pela
or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, na
con di ção de Re la tor, que ro pe dir o adi a men to do
Item 8 da pa u ta.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Faça o
re que ri men to.

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

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Só re ti ro
as ma té ri as da pa u ta de hoje se to dos es ti ve rem de
acor do.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ro me ro Jucá,
pela or dem.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR. Pela 
or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, eu
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gos ta ria de ape lar a V. Exª para que ou vis se os Lí de-
res no sen ti do de que sus pen dês se mos a vo ta ção,
dan do quo rum à Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e 
Ci da da nia. Tam bém in da go se te re mos a ses são ex -
tra or di ná ria logo mais, para ler mos o pa re cer 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) – A fim de 
cum prir a de ci são do Ple ná rio ao apro var o Re que ri-
men to nº 278, de 2002, a Pre si dên cia con vo ca ses -
são de li be ra ti va ex tra or di ná ria a re a li zar hoje, às 20
ho ras e 30 mi nu tos, des ti na da à apre ci a ção das se-
guin tes ma té ri as:

Subs ti tu ti vo do Se na do ao Pro je to de Lei da
Cãm ra nº 81, de 2001;

Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 383, de 2001; e
Re que ri men to nº 232, de 2002.

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

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Tem V.
Exª a pa la vra.

O SR. JOSÉ SERRA (Blo co/PSDB – SP. Pela
or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, eu
gos ta ria ape nas de de cla rar meu voto fa vo rá vel à
emen da cons ti tu ci o nal.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A Ata
re gis tra rá a ma ni fes ta ção de V. Exª, Se na dor José
Ser ra. O pro ces so de vo ta ção está en cer ra do.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 11:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 116, DE 2002

Dis cus são, em pri me i ro tur no, do Pro-
je to de Lei do Se na do nº 116, de 2002, de
ini ci a ti va da Co mis são Mis ta de Se gu ran ça
Pú bli ca, que acres cen ta ar ti go ao Có di go
Pe nal e mo di fi ca a pena co mi na da aos cri-
mes de cor rup ção ati va e pas si va.

A Pre si dên cia es cla re ce ao Ple ná rio que a ma -
té ria será sub me ti da a dois tur nos de dis cus são e vo -
ta ção, nos ter mos do art.143, do Re gi men to Co mum.

Co mu ni ca ain da que, após a le i tu ra do Pro je to,
foi aber to pra zo de cin co dias úte is, pe ran te a Mesa,
para ofe re ci men to de emen das, nos ter mos do art.
235, II, “f”, do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral.
Entre tan to, em face do dis pos to na alí nea “c” do art.
143 do Re gi men to Co mum, fica fa cul ta da às Se nho-
ras e aos Se nho res Se na do res a opor tu ni da de para
apre sen ta ção de emen das até o en cer ra men to da
dis cus são da ma té ria, em pri me i ro tur no.

Pas sa-se à dis cus são do pro je to, em pri me i ro
tur no.  (Pa u sa.)

Não ha ven do quem peça a pa la vra, a ma té ria
cons ta rá da Ordem do Dia de ama nhã para a se gun-
da ses são de dis cus são em pri me i ro tur no.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 12:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 299, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 299, de 2001 (nº
284/96, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o tex to do Se gun do Pro to co lo ao Acor -
do Ge ral so bre o Co mér cio de Ser vi ços da
Orga ni za ção Mun di al do Co mér cio, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 79, de 2002,
da Co mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe-
sa Na ci o nal, Re la tor: Se na dor Lú dio Co e lho.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria de 9 de abril úl ti mo, quan do
teve sua dis cus são adi a da para hoje.

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 Tião Vi a na.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 288, DE 2002

Re que i ro, nos ter mos do dis pos to no in ci so II do
art. 279 do Re gi men to Inter no, o adi a men to da dis-
cus são do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº
299/2001, que apro va o tex to do Se gun do Pro to co lo
ao Acor do Ge ral so bre o Co mér cio de Ser vi ços da
Orga ni za ção Mun di al do Co mér cio, para que a pro po-
si ção seja sub me ti da ao re e xa me da Co mis são de
Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal.

Jus ti fi ca ção

Mo vi men tos es pe cu la ti vos con tra a mo e da bra -
si le i ra dos úl ti mos dias, ori en ta dos, in clu si ve pe los
ban cos que re cen te men te pas sa ram a atu ar no mer -
ca do na ci o nal, re for çam a ne ces si da de de um de ba te
mais pro fun do so bre a pre sen ça de ca pi tal es tran ge i-
ro no sis te ma ban cá rio bra si le i ro. Ocor re que o art.
192 da Cons ti tu i ção Fe de ral re me te à re gu la men ta-
ção, via lei com ple men tar, do sis te ma fi nan ce i ro na ci-
o nal, nor ma que in fe liz men te ain da não foi de li be ra da.
Por esta ra zão su ge ri mos o re tor na da ma té ria a
CRE, para um apro fun da men to do seu es tu do, in clu-
si ve com a de li be ra ção da lei com ple men tar, con for-
me de ter mi na ção cons ti tu ci o nal.

Sala das Ses sões, 22 de maio de 2002. – José
Edu ar do Du tra.
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O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Em vo ta-
ção o re que ri men to. (Pa u sa.)

Não ha ven do quem que i ra en ca mi nhar, en cer ro
o en ca mi nha men to.

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

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

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A Pre si-
dên cia re ti ra da pa u ta de hoje as ma té ri as que exi gem
quo rum qua li fi ca do.

São os se guin tes os itens re ti ra dos:

– 1 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Nº 1, DE 2001
(Vo ta ção no mi nal)

Vo ta ção, em pri me i ro tur no, da Pro pos ta de
Emen da à Cons ti tu i ção nº 1, de 2001, ten do como pri -
me i ro sig na tá rio o Se na dor Ro ber to Sa tur ni no, que
de ter mi na a fi xa ção de li mi tes para gas tos com a pu -
bli ci da de de obras go ver na men ta is, ten do

Pa re cer sob nº 1.362, 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 José Agri pi no, fa vo rá vel, nos ter mos da Emen da
nº 1-CCJ (Subs ti tu ti vo), que ofe re ce.

A dis cus são da ma té ria en cer rou-se na ses são
de li be ra ti va or di ná ria de 16 do cor ren te, quan do teve 
sua vo ta ção trans fe ri da para hoje.

– 3 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Nº 32, DE 2001
(Vo ta ção no mi nal, se não hou ver emen das)

Ter ce i ra e úl ti ma ses são de dis cus são, em se -
gun do tur no, da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i-
ção nº 32, de 2001, ten do como pri me i ro sig na tá rio
o Se na dor Se bas tião Ro cha, que al te ra o in ci so II
do art. 37 da Cons ti tu i ção Fe de ral para per mi tir o
de sen vol vi men to fun ci o nal de ocu pan te de car go
efe ti vo ou em pre go per ma nen te, me di an te pro ces-
so se le ti vo, ten do

Pa re cer sob nº 236, de 2002, da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor: Se na dor
José Fo ga ça, ofe re cen do a re da ção para o se gun do
tur no.

– 4 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Nº 48, DE 2001
(Vo ta ção no mi nal, se não hou ver emen das)

Ter ce i ra e úl ti ma ses são de dis cus são, em se -
gun do tur no, da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção
nº 48, de 2001, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se -
na dor Ber nar do Ca bral, que al te ra o “ca put” do ar ti go
27 da Cons ti tu i ção Fe de ral. (re pre sen ta ção nas
Assem bléi as Le gis la ti vas), ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.436, 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 Osmar Dias.

– 5 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Nº 4, DE 2002
(Vo ta ção no mi nal, se não hou ver emen das)

Ter ce i ra e úl ti ma ses são de dis cus são, em se -
gun do tur no, da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção
nº 4, de 2002, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na-
dor Ber nar do Ca bral, que dá nova re da ção ao pa rá-
gra fo 1º do art. 17 da Cons ti tu i ção Fe de ral, ten do

Pa re cer sob nº 336, de 2002, da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor: Se na dor
José Fo ga ça, ofe re cen do a re da ção para o se gun do
tur no.

– 7 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Nº 42, DE 2000
(Vo ta ção no mi nal, se não hou ver emen das)

Qu in ta e úl ti ma ses são de dis cus são, em pri me i-
ro tur no, da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº
42, de 2000, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na-
dor Ma gui to Vi le la, que dá nova re da ção ao art. 217
da Cons ti tu i ção Fe de ral, para ve dar a re con du ção
dos di ri gen tes de en ti da des de ad mi nis tra ção do des -
por to por mais de um pe río do con se cu ti vo, ten do

Pa re cer sob nº 1.178, 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
Alva ro Dias, fa vo rá vel, com as Emen das nºs 1 e
2-CCJ, que apre sen ta, e vo tos con trá ri os dos Se na-
do res José Edu ar do Du tra, Le o mar Qu in ta ni lha e Bel -
lo Par ga.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria de 15 do cor ren te, quan do teve
sua dis cus são adi a da para hoje.
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– 8 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Nº 19, DE 2002
(Inclu í da em Ordem do Dia nos ter mos do

Re que ri men to nº 245, de 2002 –
art. 357 do Re gi men to Inter no)

(Vo ta ção no mi nal, se não hou ver emen das)

Qu in ta e úl ti ma ses são de dis cus são, em pri me i-
ro tur no, da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº
19, de 2002 (nº 289/2000, na Câ ma ra dos De pu ta-
dos), de ini ci a ti va do Pre si den te da Re pú bli ca, que
acres cen ta o art. 84 ao Ato das Dis po si ções Cons ti tu-
ci o na is Tran si tó ri as, in cor po ran do os Po li ci a is Mi li ta-
res do ex tin to Ter ri tó rio Fe de ral de Ron dô nia aos Qu -
a dros da União, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 341, de 2002, da Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor:
Se na dor Mo re i ra Men des.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A Pre si-
dên cia co mu ni ca que há re u nião ex tra or di ná ria da
Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia e, de 
co mum acor do com o que as Li de ran ças tam bém
ma ni fes ta ram, lem bra que ha ve rá ses são ex tra or di-
ná ria do Se na do hoje, às 20 ho ras e 30 mi nu tos.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Esgo ta-
das as ma té ri as cons tan tes da Ordem do Dia.

So bre a mesa, pa re cer da Co mis são de Cons ti-
tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, ofe re cen do a re da ção fi -
nal para a Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção n.º 29,
de 2001, que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exer -
cí cio, Se na dor Tião Vi a na.

É lido o se guin te:

PARECER Nº 421, DE 2002
(Da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia)

Re da ção fi nal do Subs ti tu ti vo à Pro-
pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 29, de 
2001.

A Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da-
nia apre sen ta a re da ção fi nal do Subs ti tu ti vo à Pro-
pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 29, de 2001, que
cria os Tri bu na is Re gi o na is Fe de ra is da 6ª e 7ª Re-
giões, pro ce den do a ex clu são das ex pres sões des ta-
ca das e re je i ta das pelo Ple ná rio.

Sala de Re u niões da Co mis são, 22 de maio de 
2002.

ANEXO AO PARECER Nº 421, DE 2002

EMENDA CONSTITUCIONAL Nº , DE 2002

Cria os Tri bu na is Re gi o na is Fe de ra-
is da 6ª, 7ª 8ª e 9ª Re giões.

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

Art. 1º O art. 27 do Ato das Dis po si ções Cons ti-
tu ci o na is Tran si tó ri as – ADCT é acres ci do dos se-
guin tes §§ 11 e 12:

”Art. 27. .................................................
§ 11. São cri a dos, ain da, os se guin tes

Tri bu na is Re gi o na is Fe de ra is: o da 6ª Re-
gião, com sede em Cu ri ti ba, Esta do do

Pa ra ná, e ju ris di ção nos Esta dos do
Pa ra ná, San ta Ca ta ri na e Mato Gros so do
Sul; o da 7ª Re gião, com sede em Belo

Ho ri zon te, Esta do de Mi nas Ge ra is, e
ju ris di ção no Esta do de Mi nas Ge ra is; o da
8ª Re gião, com sede em Sal va dor, Esta do
da Ba hia, e ju ris di ção nos Esta dos da Ba hia
e Ser gi pe, e o da 9ª Re gião, com sede em
Ma na us, Esta do do Ama zo nas, e ju ris di ção
nos Esta dos do Ama zo nas, Acre, Ron dô nia
e Ro ra i ma.

§ 12. Os Tri bu na is, a que se re fe re o §
11, de ve rão ser ins ta la dos no pra zo de 6
(seis) me ses, a con tar da pro mul ga ção des -
ta emen da cons ti tu ci o nal, ob ser va do, quan -
to à sua com po si ção, o es ta be le ci do nos in -
ci sos I e II do art. 107 da Cons ti tu i ção Fe de-
ral.“ (NR)
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Art. 2º Esta emen da cons ti tu ci o nal en tra em vi -
gor na data de sua pro mul ga ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Em dis -
cus são a re da ção fi nal. (Pa u sa.)

Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a
dis cus são.

Em vo ta ção a re da ção fi nal. (Pa u sa.)

Não ha ven do quem que i ra en ca mi nhar, en cer-
ro o en ca mi nha men to.

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

Apro va da.

A ma té ria vai à Câ ma ra dos De pu ta dos.

O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na-
dor Mo re i ra Men des, tem V. Exª a pa la vra, pela or -
dem.

O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO. Pela
or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, no
fi nal des ta ses são, uso da pa la vra ape nas para fa zer
uma jus ti fi ca ção e en ca mi nhar um re que ri men to à
Mesa, subs cri to por 32 dos Srs. Se na do res, en tre
eles to dos os Se na do res da Re gião Nor te, que é o
se guin te: no Bra sil, exis tem cer ca de nove mi lhões
de an te nas pa ra bó li cas, ins ta la das prin ci pal men te
no in te ri or e na Re gião Ama zô ni ca. O si nal dos jo-
gos da Copa do Mun do só po de rá ser cap ta do em
todo o País se a trans mis são não for co di fi ca da.
Assim, com o ob je ti vo de que toda a po pu la ção bra -
si le i ra fora das gran des ci da des – que é o caso do
meu Esta do – te nha aces so aos jo gos da Copa do
Mun do – ver da de i ra pa i xão na ci o nal –, es ta mos, to-
dos os que subs cre ve ram este re que ri men to, es tão
pe din do que a Mesa en ca mi nhe a S. Exª, o Mi nis tro
das Co mu ni ca ções, so li ci ta ção para que o si nal não
seja co di fi ca do, de for ma a per mi tir que as an te nas
pa ra bó li cas ins ta la das por todo o País pos sam cap-
tar os jo gos da Copa do Mun do.

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – V. Exª
será aten di do na for ma re gi men tal.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) – 
Sr. Pre si den te, so li ci to a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce-
do a pa la vra a V. Exª.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP.
Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Re gis tro que
os Se na do res Edu ar do Su plicy, Tião Vi a na, He lo í sa
He le na, Ma ri na Sil va, José Edu ar do Du tra, Ge ral do
Cân di do e Ro ber to Sa tur ni no, do PT, e os Se na do-
res La u ro Cam pos, Jef fer son Pé res en ca mi nha ram,
com am pa ro no art. 17 da Re so lu ção do Se na do nº
20, de 1993, à con si de ra ção do Egré gio Con se lho
de Éti ca so li ci ta ção para que seja fe i ta a pro mo ção
pre li mi nar e su má ria dos fa tos re la ti vos à re por ta-
gem fe i ta pela re vis ta Épo ca, in se rin do na do cu-
men ta ção o dis cur so fe i to pelo Se na dor Ney Su as-
su na.

Fa ze mos isso com a res pon sa bi li da de de Se-
na do res. Infor ma mos aos Se na do res Ney Su as su na
e Wel ling ton Ro ber to do pro ce di men to, numa ati tu de
de res pe i to com S. Exas. Ava li a mos ser de ver do
Se na do e do Con se lho de Éti ca, além do Cor re ge-
dor, acom pa nhar o des ven dar dos fa tos que fo ram
ob je to da que la re por ta gem da re vis ta Épo ca.

Enca mi nho à Mesa a có pia des ta pro vi dên cia.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Srªs. e
Srs. Se na do res, an tes de en cer rar a pre sen te ses-
são, a Pre si dên cia quer agra de cer a co la bo ra ção do 
Se na do da Re pú bli ca.

A Mesa abriu mão de al gu mas de suas prer ro-
ga ti vas ao ou vir o Ple ná rio de uma for ma, des cul-
pem-me, al ta men te de mo crá ti ca, por que sei do an-
se io da Casa, sei do es for ço foi fe i to para que cum -
prís se mos o dis po si ti vo cons ti tu ci o nal, que já tem
80% do seu ca mi nho an da do, gra ças ao es for ço das 
Me sas da Câ ma ra e do Se na do. Cum pre, in clu si ve,
des ta car que o Con se lho de Co mu ni ca ção So ci al
teve iní cio com a su ges tão de no mes, com o re ce bi-
men to de cor res pon dên ci as de toda a so ci e da de
bra si le i ra pelo Se na do da Re pú bli ca. E tam bém con -
tou com a co la bo ra ção da Mesa da Câ ma ra, a quem 
que ro agra de cer na pes soa do Pre si den te Aé cio Ne -
ves. Te mos ago ra o de ver de co lo car em vo ta ção a
re la ção des ses no mes no Con gres so Na ci o nal.

Com a co la bo ra ção de toda a Casa, uma vez
que a ma té ria exi gia quo rum qua li fi ca do, a Mesa
pro ce deu – e isso de acor do com to das as Li de ran-
ças, por que se não fos se as sim, a Mesa pro ce de ria
de ou tra ma ne i ra – de for ma que, fe liz men te, o Re gi-
men to Inter no foi res pe i ta do. Os Srs. Lí de res e Se-
na do res com por ta ram-se com dig ni da de, pro ce de-
ram de acor do com a sua cons ciên cia.

Nós, que vi mos tra ba lhan do in can sa vel men te
pelo apri mo ra men to, pela trans pa rên cia do Se na do,
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para que esta Casa che gue cada vez mais per to do
ci da dão, agra de ce mos a Deus a gra ça que te mos
re ce bi do na con du ção dos tra ba lhos.

É isso o que faço, agra de cen do a Deus e a
todo o Se na do da Re pú bli ca pela com pre en são que
es tão ten do com re la ção à ma ne i ra pela qual ve nho
di ri gin do os nos sos tra ba lhos e a pró pria Casa.

Mu i to obri ga do a to dos.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Os Srs.
Se na do res Mo za ril do Ca val can ti, Car los Be zer ra,
Lú cio Alcân ta ra, Edu ar do Si que i ra Cam pos, Ro me ro
Jucá, a Sra. Se na do ra Ma ria do Car mo Alves e o Sr. 
Se na dor Ade mir Andra de en vi a ram dis cur sos à
Mesa para se rem pu bli ca dos, na for ma do dis pos to
no art. 203 do Re gi men to Inter no.

S. Exªs. se rão aten di dos.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR) 
– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, fi nal men te,
a com ba li da área da Ciên cia e Tec no lo gia re ce beu
uma boa no tí cia da ini ci a ti va go ver na men tal. Tra-
ta-se do pro gra ma Insti tu tos do Mi lê nio, que con ta
com R$ 90 mi lhões em re cur sos do Ban co Mun di al,
que se rão dis tri bu í dos en tre cen tros de en si no e
pes qui sa. O di nhe i ro fi nan ci a rá pes qui sas que vi sem
ao in cre men to da com pe ti ti vi da de da in dús tria bra si-
le i ra no mer ca do in ter na ci o nal, e tem como pro pos ta
re sol ver pro ble mas so ci a is como os do semi-ári do
nor des ti no e da tu ber cu lo se.

Essa rede de pes qui sas será for ma da por 17
ins ti tu tos. Cada um com uma mé dia de 20 uni ver si-
da des con ve ni a das, que pas sam a com par ti lhar pro -
fes so res, má qui nas, la bo ra tó ri os e co nhe ci men tos,
com a fi na li da de de com ba ter do en ças, pre ser var o
meio am bi en te e cri ar no vas tec no lo gi as. Os te mas
de pes qui sa para a pri me i ra eta pa de três anos fo-
ram es co lhi dos por uma co mis são de ci en tis tas no-
tá ve is. Entre eles, o su í ço e prê mio No bel de Me di ci-
na Wer ner Arber.

O pro gra ma Insti tu tos do Mi lê nio faz par te de
uma es tra té gia tra ça da pelo Go ver no para con se guir
am pli ar os in ves ti men tos em pes qui sa e de sen vol vi-
men to no Bra sil. A prin ci pal in ten ção anun ci a da é
con se guir es ti mu lar a ini ci a ti va pri va da a par ti ci par
do es for ço de fi nan ci a men to à pes qui sa no País.

Essa ten ta ti va de atra ção das em pre sas, na
ver da de, é tí mi da e tar dia. Atu al men te, 80% dos in-
ves ti men tos bra si le i ros em ino va ção tec no ló gi ca são 
fe i tos pelo se tor pú bli co, fi can do so men te 20% com
a ini ci a ti va pri va da. Mes mo em São Pa u lo, que con-

cen tra a pro du ção de tec no lo gia, ape nas 5% das
em pre sas in ves tem em pes qui sa. O ma i or nú me ro
de dou to res e o cres ci men to da pro du ção ci en tí fi ca
não im pe dem que o Bra sil con ti nue de pen den do, em 
lar ga es ca la, da pes qui sa fe i ta pe las ma tri zes de
em pre sas aqui ins ta la das.

Há vá ri as ra zões para isso. Uma de las é con-
jun tu ral. A pes qui sa tec no ló gi ca re quer in ves ti men-
tos de alto ris co, algo vir tu al men te im pos sí vel de ser 
fi nan ci a do com ju ros de mer ca do num país em que
essa taxa está en tre as mais ele va das do mun do.
Ou tra ra zão é a ca rên cia de cul tu ra em pre sa ri al vol -
ta da para a pes qui sa e de po lí ti ca pú bli ca que a es ti-
mu le. Para in ves tir em no vas tec no lo gi as, as em pre-
sas pre ci sam de in cen ti vo. No Bra sil, as áre as que
pro du zem os me lho res re sul ta dos são aque las não
aten di das por em pre sas es tran ge i ras. É o caso de
pes qui sas agrí co las e de do en ças tro pi ca is.

No Bra sil, 73% dos ci en tis tas se con cen tram
nas uni ver si da des. Nos Esta dos Uni dos, essa fa tia é 
de 13%. No Bra sil, 11% es tão em cen tros de pes qui-
sa de em pre sas pri va das; nos EUA, 79%. Além de
es ta rem no lu gar er ra do, os ci en tis tas são pou quís-
si mos em com pa ra ção com ou tros pa í ses. No Bra sil,
há 8.765 pes so as fa zen do pes qui sa nas em pre sas;
na Co réia do Sul, 74.565. Nas uni ver si da des, há
56.760 bra si le i ros, ante 48.588 co re a nos. Nos ins ti-
tu tos de pes qui sa, 12.336, no Bra sil, e 15.186, na
Co réia do Sul, que tem 48 mi lhões de ha bi tan tes,
me nos de um ter ço do Bra sil.

O Bra sil in ves te anu al men te cer ca de 0,9% do
seu Pro du to Inter no Bru to (PIB) em pes qui sa. É um
dos me lho res ín di ces da Amé ri ca La ti na, mas está
lon ge de ser o ide al. As ex por ta ções das in dús tri as
in ten si vas em pes qui sa e de sen vol vi men to re pre-
sen ta ram, em 2001, ape nas 12,55% da pa u ta bra si-
le i ra. Se gun do es pe ci a lis tas, o pro ble ma é que o
País não tem a vi são de que o co nhe ci men to de i xou
de ser ape nas um mero par ti ci pan te do pro ces so
ca pi ta lis ta, para se tor nar um dos mais im por tan tes
fa to res de de sen vol vi men to do sé cu lo XXI.

Da dos da Fun da ção Cen tro de Estu dos em
Co mér cio Exte ri or (Fun cex) mos tram que a fal ta de
es tí mu lo ao de sen vol vi men to da ciên cia em ge ral
tem efe i to na ba lan ça co mer ci al. Se gun do os es tu-
dos, o fato de as ex por ta ções das in dús tri as in ten si-
vas em pes qui sa e de sen vol vi men to ter re pre sen ta-
do no ano pas sa do so men te 12,55% da pa u ta bra si-
le i ra é uma evi dên cia dis so. Além do pro ble ma fi nan-
ce i ro, es pe ci a lis tas apon tam a au sên cia de in te ra-
ção en tre uni ver si da de e em pre sa como uma das
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ex pli ca ções para a fal ta de apli ca ção eco nô mi ca do
co nhe ci men to bra si le i ro. No Bra sil, não há ins tru-
men tos que pro mo vam a par ce ria.

Já nos Esta dos Uni dos, a qua li da de do Mas sa-
chus sets Insti tu te of Tech no logy (MIT), por exem plo,
é me di da pela sua ca pa ci da de de in te gra ção com o
mun do cor po ra ti vo. Sa be mos que as uni ver si da des
não po dem mer gu lhar to tal men te no uni ver so em-
pre sa ri al, se não per dem o sa ber. Mas, se não se
jun tam a ele, não se tor nam agen tes de trans for ma-
ção.

A uni ver si da de não gera tec no lo gia e ino va ção,
que são de sen vol vi das nas em pre sas. Nos EUA,
me nos de 5% das pa ten tes vêm das uni ver si da des.
O que se pes qui sa na uni ver si da de é algo novo, que 
leva anos para che gar à in dús tria.

Há, ain da, um ou tro com pli ca dor na dis cus são
so bre o mo de lo de uni ver si da de pú bli ca no Bra sil: a
pou ca pes qui sa e de sen vol vi men to que se faz no
País, como vi mos, es tão con cen tra dos nela. Qu an do
al guns es pe ci a lis tas pro põem le var a pes qui sa para
ou tras ins ti tu i ções, mu i ta gen te es tre me ce: quem
mais se in te res sa ria em ban car pes qui sa e de sen-
vol vi men to, que equi va le a um bi lhe te para o mun do
de sen vol vi do? Mu i to des sa pre o cu pa ção se ori gi na
na no ção de que a pes qui sa é um ato de des pren di-
men to, de amor à hu ma ni da de. Não um ne gó cio.
Por tan to, só o po der pú bli co, por meio da uni ver si da-
de, pode fi nan ciá-la.

Há uma ten dên cia mun di al de mu dar a for ma
de fi nan ci a men to em ciên cia e tec no lo gia. Nos Esta -
dos Uni dos, o peso do fi nan ci a men to es ta tal é exa-
ta men te o opos to do bra si le i ro e na União Eu ro péia
o se tor pri va do cus te ia 56% dos in ves ti men tos. A fi -
lo so fia da Co mu ni da de Eu ro péia é de que o se tor
pú bli co sus ten ta a ciên cia e o se tor pri va do tem a ta -
re fa de de sen vol ver o que tem apli ca ção prá ti ca.

Por in se rir-se nes sa ten dên cia e, prin ci pal men-
te, por re pre sen tar um es for ço de re to ma da de ini ci-
a ti va go ver na men tal no se tor de ciên cia e tec no lo-
gia, o Pro gra ma Insti tu tos do Mi lê nio deve ser sa u-
da do e me re ce ser acom pa nha do com aten ção.

O pro gra ma terá vi gên cia de três anos, e, en tre
os ob je ti vos fi xa dos pela co or de na ção, es tão: en vol-
vi men to de 380 em pre sas, re ci cla gem de mil pro fis-
si o na is, ela bo ra ção de 120 dis ser ta ções de mes tra-
do e te ses de dou to ra do e ge ra ção de 15 pa ten tes.
To dos os pro je tos abri ga dos no pro gra ma te rão in di-
ca do res.

É o caso, por exem plo, da Rede Bra si le i ra de
Pes qui sa em Tu ber cu lo se. O gru po, que re u ni rá 47
ins ti tu tos de pes qui sa e 170 pes qui sa do res, pre ten-
de, em cin co anos, ter de sen vol vi do uma nova dro ga
con tra o ba ci lo da do en ça, uma nova va ci na e um
novo tipo de tes te para di ag nós ti co da en fer mi da de.

Tudo por que a BCG já não é mais efi caz no
con tro le da do en ça e os di ag nós ti cos são mu i to de-
mo ra dos. O Bra sil ocu pa a 13ª co lo ca ção em in ci-
dên cia des sa pa to lo gia, que está re la ci o na da di re ta-
men te à po bre za. São 50 mi lhões de in fec ta dos no
Bra sil, dos qua is cer ca de 10% de ve rão de sen vol ver
a tu ber cu lo se. Por ano, são iden ti fi ca dos 130 mil no-
vos ca sos. Como é uma do en ça tí pi ca de pa í ses po -
bres, não há es for ços das gran des in dús tri as far ma-
cêu ti cas do mun do em de sen vol ver dro gas e va ci-
nas.

Igual men te re le van tes são ou tros pro je tos apo -
i a dos pelo Insti tu to do Mi lê nio: a Fá bri ca do Mi lê nio,
uma rede for ma da por 16 cen tros tec no ló gi cos, fo-
men ta rá o au men to da pro du ção nas pe que nas e
mé di as in dús tri as do se tor de au to pe ças; a Ci tri cul-
tu ra, com o ob je ti vo de tor nar o se tor ain da mais
com pe ti ti vo, vai apo i ar o ma pe a men to ge né ti co dos
cí tri cos para iden ti fi ca ção de pra gas; o semi-ári do
vai mon tar um ban co de ge nes das es pé ci es nor-
des ti nas, vi san do à pre ser va ção, so bre tu do de plan -
tas ali men tí ci as lo ca is; o Insti tu to do Mi lê nio Água
vai unir es for ços para pro cu rar no vas fon tes de água 
de qua li da de e para de sen vol ver tec no lo gi as que
aju dem a re cu pe rar os ma nan ci a is des tru í dos.

Não há dú vi da, Srªs e Srs. Se na do res, de que
são ques tões es sen ci a is para a me lho ria da qua li da-
de de vida da po pu la ção bra si le i ra e para o de sen-
vol vi men to do País.

Entre tan to, é pou co di an te das nos sas ne ces-
si da des e ca rên ci as. Espe ra-se, por tan to, que os
Insti tu tos do Mi lê nio re pre sen tem uma mu dan ça efe -
ti va na ges tão dos re cur sos da ciên cia e tec no lo gia
e um pri me i ro pas so para que o se tor re ce ba o re co-
nhe ci men to or ça men tá rio e a aten ção es tra té gi ca
que lhe é de vi da.

Mu i to obri ga do.

O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB – MT) – Sr. 
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, no úl ti mo dia 24
de abril, os fun ci o ná ri os do Ban co do Bra sil per de-
ram a ca de i ra que ocu pa vam no Con se lho de Admi -
nis tra ção do Ban co des de 1987. Qu e bran do uma
tra di ção de 15 anos, se gun do no ti ci ou o jor nal Cor-
re io Bra zi li en se de 18 de abril, fi cou para a Pre vi –
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o fun do de pen são dos fun ci o ná ri os e ma i or aci o nis-
ta mi no ri tá rio do Ban co – a prer ro ga ti va de in di car o
subs ti tu to de Pa u lo Assun ção de Sou sa, que re pre-
sen ta va, até en tão, os ser vi do res do Ban co no Con -
se lho, e cujo man da to ter mi nou.

O eco no mis ta Andrea Ca la bi, ex-Se cre tá rio
Exe cu ti vo do Mi nis té rio do Pla ne ja men to, ex-Pre si-
den te do Ban co do Bra sil e ex-Pre si den te do
BNDES, foi o es co lhi do pela Pre vi para ocu par a
vaga. Com isso, se gun do o jor nal O Glo bo, de 25
de abril pas sa do, o Con se lho de Admi nis tra ção do
Ban co pas sou a ser for ma do por qua tro in te gran tes
in di ca dos pelo Go ver no e por três no me a dos pela
Pre vi.

A mu dan ça se deu por que o Ban co do Bra sil
de ci diu se guir à ris ca o Esta tu to de l996, se gun do o
qual, para ter as sen to no Con se lho, os fun ci o ná ri os
pre ci sa ri am ser do nos de 3% do ca pi tal do Ban co, o
equi va len te a R$250 mi lhões. Atin gir esse nú me ro é
in viá vel, se gun do O Glo bo, por que o úni co clu be de 
in ves ti do res exis ten te tem me nos de 0,2% das
ações. Con tu do, pela tra di ção, os fun ci o ná ri os in di-
ca vam um re pre sen tan te ao Con se lho des de 1987.
Se gun do O Glo bo, hou ve até mes mo um ape lo dos
fun ci o ná ri os ao Mi nis tro Pe dro Ma lan, no sen ti do de
que se man ti ves se a vaga, mas foi em vão. 

Os fun ci o ná ri os ain da pre ten dem con tes tar a
no me a ção de Andréa Ca la bi, na Jus ti ça, por que a
in di ca ção dele não foi fe i ta pelo Con se lho De li be ra ti-
vo, como de ter mi na o es ta tu to da Pre vi, mas pela
Di re to ria Exe cu ti va. Con tu do, essa ini ci a ti va não tra -
rá de vol ta à vaga um re pre sen tan te dos fun ci o ná ri-
os do Ban co, e esse é o gran de pre ju í zo nes sa
ques tão.

Vejo como uma ini ci a ti va la men tá vel essa de
se que brar a tra di ção de per mi tir a pre sen ça de um
re pre sen tan te dos fun ci o ná ri os do Ban co em seu
Con se lho de Admi nis tra ção. Cre io, mes mo, que se-
ria o caso de re for mar o es ta tu to, de ma ne i ra a per -
mi tir que, de for ma mi no ri tá ria, os fun ci o ná ri os con ti-
nu as sem a ter as sen to no Con se lho.

É sa u dá vel para os ser vi do res, e pru den te
para o Ban co, que as sim seja. Essa prá ti ca cria ma i-
or sin to nia en tre o cor po fun ci o nal e a di re ção da
Insti tu i ção. De um lado, per mi te que os em pre ga dos
sin tam-se co-res pon sá ve is pela sua ges tão. De ou-
tro, tor na as de ci sões do Con se lho mais trans pa ren-
tes e per mi te que a pa la vra dos fun ci o ná ri os seja
sem pre le va da em con si de ra ção na for mu la ção de

po lí ti cas e na alta ges tão de uma Insti tu i ção tão im-
por tan te quan to é o Ban co do Bra sil.

Qu e ro, por tan to, Sr. Pre si den te, pro tes tar con-
tra essa de ci são e ma ni fes tar meu apo io aos fun ci o-
ná ri os do Ban co do Bra sil. De se jo, tam bém, ape lar
ao Go ver no para que re ve ja essa de ci são e con ti nue
a per mi tir a re pre sen ta ção dos ser vi do res no Con se-
lho de Admi nis tra ção, como vem ocor ren do nos úl ti-
mos quin ze anos. Ela cer ta men te será mais po si ti va
para o Ban co e para o Bra sil.

Era o que ti nha a di zer.

Mu i to obri ga do.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Blo co/PSDB –
CE) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o Esta -
do bra si le i ro ao re du zir sua par ti ci pa ção como agen -
te em pre en de dor na eco no mia, am pli an do o es pa ço
para a ini ci a ti va pri va da, além de re no var as fon tes
de in ves ti men to, pôde vol tar-se para exer cer, com
ma i or efi cá cia, as ati vi da des de nor ma ti za ção, con-
tro le e fis ca li za ção dos ser vi ços co lo ca dos à dis po-
si ção dos con tri bu in tes e dos ci da dãos em ge ral.

Um dos se to res que logo se mos tra ri am re vi-
go ra dos com essa oxi ge na ção, Sr. Pre si den te, foi o
de ele tri ci da de, de im por tân cia es tra té gi ca e im pres-
cin dí vel para a ma nu ten ção e ala van ca gem das ati -
vi da des do se tor pro du ti vo, e in dis pen sá vel, tam-
bém, ao bem-es tar da co le ti vi da de.

O se tor elé tri co há mu i to en fren ta va pro ble-
mas, como, por exem plo, a ina dim plên cia das dis tri-
bu i do ras, que acu mu la vam dé bi tos com as em pre-
sas ge ra do ras de ener gia. Por ou tro lado, as ta ri fas
es ta vam de fa sa das, e as em pre sas do se tor, des ca-
pi ta li za das, não po di am con tar com cré di tos de or-
ga nis mos fi nan ce i ros in ter na ci o na is para ex pan dir a
ofer ta.

Nes se con tex to, sur giu a Agên cia Na ci o nal de
Ener gia Elé tri ca (ANEEL), com a in cum bên cia de re -
es tru tu rar o se tor, vi a bi li zar a re to ma da dos in ves ti-
men tos e me lho rar o aten di men to à po pu la ção. A
res pon sa bi li da de de re a li zar no vos in ves ti men tos na 
ge ra ção, dis tri bu i ção e ofer ta de ener gia, nes se
novo mo de lo, foi trans fe ri da aos agen tes pri va dos. A 
ANEEL, por sua vez, as su miu as com pe tên ci as tí pi-
cas de uma agên cia re gu la do ra de ser vi ço pú bli co – 
ex pe riên cia bem-su ce di da nos Esta dos Uni dos e em 
di ver sos pa í ses eu ro pe us.

A cri a ção da ANEEL foi pre ce di da de al gu mas
me di das que pre nun ci a vam a trans for ma ção a ocor -
rer no se tor elé tri co. A Lei nº 8.631, de 1993, per mi-
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ti ria o sa ne a men to fi nan ce i ro das em pre sas do se-
tor, es pe ci al men te as dis tri bu i do ras es ta du a is, que,
no fu tu ro, se ri am pri va ti za das. A Lei 8.976, que dis -
põe so bre a con ces são de ser vi ços pú bli cos, e a
9.074, que tra ta es pe ci fi ca men te da con ces são dos
ser vi ços de ener gia elé tri ca – am bas de 1995 –, es -
ta be le ce ram as con di ções ne ces sá ri as à re es tru tu-
ra ção que se ope ra ria com a cri a ção da ANEEL, no
ano se guin te.

Essa re es tru tu ra ção, pres su pon do, en tre ou-
tras mu dan ças, a su pe ra ção da si tu a ção de mo no-
pó lio e o es ta be le ci men to de um mo de lo com pe ti ti-
vo, não po de ria, ob vi a men te, acon te cer de for ma
abrup ta, como ex pli ca a pró pria ANEEL: “As ca rac-
te rís ti cas do se tor elé tri co, es pe ci al men te o fato de
que as em pre sas não per ten ci am ape nas à União,
mas tam bém aos go ver nos es ta du a is, exi gi ram a
ado ção de uma es tra té gia es pe cí fi ca, gra du al, que
le vas se em con ta a com ple xi da de se to ri al e essa di -
ver si da de no re gi me de pro pri e da de dos em pre en di-
men tos” – es cla re ce a Agên cia.

Des de en tão, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na-
do res, a ANEEL vem uti li zan do sua ca pa ci da de de
ar ti cu la ção para re no var o se tor elé tri co, que pas sou
a ex pe ri men tar uma nova fase de ex pan são da ofer -
ta de ener gia elé tri ca, que res pon de por 83% de
toda a po tên cia ener gé ti ca bra si le i ra.

Como o con su mo de ele tri ci da de no Bra sil au -
men ta 4,5% ao ano, su pe ran do o pró prio cres ci men-
to da eco no mia na ci o nal, a ANEEL tem es ti mu la do a 
en tra da em fun ci o na men to de no vos pro je tos de ge -
ra ção. Com a con clu são das cen tra is ge ra do ras au-
to ri za das pela Agên cia, nada me nos que 31 mil e
400 me ga watts se rão in cor po ra dos à ofer ta na ci o nal
de ener gia até 2005. 

Entre 1998 e 2001, a ANEEL au to ri zou o fun ci-
o na men to de 31 usi nas hi dre lé tri cas de mé dio e
gran de por te e 196 usi nas de me nor ca pa ci da de.
Além dis so, fir mou con vê ni os com uni ver si da des e
ór gãos pú bli cos es pe ci a li za dos vi san do à re to ma da
das ava li a ções de ba ci as hi dro grá fi cas. A Agên cia
tem in cen ti va do e au to ri za do tam bém o fun ci o na-
men to de usi nas ter me lé tri cas e fon tes al ter na ti vas,
como a uti li za ção da ener gia eó li ca.

Em to dos es ses ca sos, a Agên cia exer ce fis ca-
li za ção per ma nen te, mo ni to ran do os cro no gra mas
de cons tru ção para evi tar atra sos na in cor po ra ção
de po tên cia e efe tu an do, tam bém, di ag nós ti cos de
ca rá ter pre ven ti vo, para evi tar ocor rên cia de aci den-
tes, in ter rup ções no for ne ci men to, etc.

Tudo isso, Srªs e Srs. Se na do res, faz da
ANEEL um ór gão de im por tân cia es tra té gi ca ao de-
sen vol vi men to na ci o nal. No en tan to, seu de sem pe-
nho pode ser cons ta ta do, de for ma ain da me lhor,
pe los mi lhões de con su mi do res de ener gia elé tri ca
em todo o País. 

“Ten do o ci da dão como des ti na tá rio fi nal de
suas ações, a Agên cia acom pa nha e fis ca li za as ati -
vi da des do se tor elé tri co, em pe nha da em pro mo ver
o res pe i to aos di re i tos do con su mi dor”, es cla re ce a
ANEEL, que, com essa fi na li da de, ins ti tu iu a Pes qui-
sa Na ci o nal de Sa tis fa ção do Con su mi dor – pes qui-
sa na qual os en tre vis ta dos ava li am a con fi a bi li da de
dos ser vi ços do se tor elé tri co, a fa ci li da de de aces so
às em pre sas con ces si o ná ri as e a qua li da de das in-
for ma ções for ne ci das.

Entre ou tras ino va ções, a Agên cia cri ou, em
sua Ou vi do ria, um aten di men to es pe ci al para os
con su mi do res. De mar ço de 2000 a no vem bro do
ano pas sa do, esse se tor re gis trou nada me nos que
365 mil cha ma das te le fô ni cas, com 257 mil pe di dos
de in for ma ção, 103 mil re cla ma ções e 2.853 de nún-
ci as.

Ou tra me di da que veio a be ne fi ci ar o con su mi-
dor re la ci o na-se com o Con tra to de Ade são para
For ne ci men to de Ener gia Elé tri ca, no qual os seus
di re i tos, além de es pe ci fi ca dos, são am pli a dos em
re la ção às an ti gas fór mu las con tra tu a is.

Entre ou tros di re i tos do con su mi dor, ex pli ci ta-
dos no do cu men to, pre vê-se o res sar ci men to em
equi pa men tos por da nos de cor ren tes do for ne ci-
men to de ener gia; o res sar ci men to, em do bro, de
va lo res co bra dos in de vi da men te e sem jus ti fi ca ti va;
a op ção por até seis da tas de ven ci men to das con-
tas; a re li ga ção da ener gia em no má xi mo qua tro
ho ras, em caso de cor te in de vi do; o de ta lha men to,
na fa tu ra, de in for ma ções re la ti vas à qua li da de do
for ne ci men to; a in for ma ção quan to à pos si bi li da de
de re cur so à con ces si o ná ria e, pos te ri or men te, à re -
gu la do ra; a apli ca ção do tipo de ta ri fa mais van ta jo-
sa a que o con su mi dor ti ver di re i to; a in for ma ção por 
es cri to, e com an te ce dên cia mí ni ma de 15 dias,
quan to à pos si bi li da de de sus pen são do for ne ci men-
to por fal ta de pa ga men to.

Como po de mos ver, Srªs e Srs. Se na do res, a
ANEEL veio tra zer ao País um su por te mo der no, efi -
ci en te e in dis pen sá vel ao cres ci men to eco nô mi co;
mais do que isso, veio tam bém tra zer à so ci e da de
bra si le i ra um novo mo de lo de re la ções do Po der Pú -
bli co e de con ces si o ná ri os com o con tri bu in te e con -
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su mi dor – em úl ti ma aná li se, a ra zão de ser das
trans for ma ções tão im por tan tes que vêm sen do im-
ple men ta das no se tor elé tri co.

Mu i to obri ga do.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (Blo-
co/PSDB – TO) – Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na-
do res, mais uma vez, o jor na lis ta Gil ber to Di mens te-
in to cou numa fe ri da da so ci e da de bra si le i ra. Des ta
vez o fez em ar ti go pu bli ca do no jor nal Fo lha Po pu-
lar, de Pal mas, ade qua da men te in ti tu la do “Cri an ça é 
a mãe”, em que apro ve i ta a co me mo ra ção do Dia
das Mães para tra tar de uma de nos sas ca la mi da-
des so ci a is: a ma ter ni da de das ado les cen tes.

Os nú me ros com pro vam a di men são des se
pro ble ma. Esta tís ti cas do IBGE têm mos tra do um
nú me ro enor me de ges ta ções ino por tu nas en tre jo-
vens, com mais de 600.000 par tos de ado les cen tes
por ano. Se a esse nú me ro acres cen tar mos a es ti-
ma ti va de abor ta men to pro vo ca do, que deve an dar
por vol ta de 500.000 ao ano, che ga re mos ao es pan-
to so nú me ro de um mi lhão ou mais de ges ta ções in -
de se já ve is en tre ado les cen tes.

Em 1980, o Bra sil pos su ía 27,8 mi lhões de
ado les cen tes en tre 10 e 19 anos de ida de, o que re -
pre sen ta va 23% da po pu la ção ge ral. A taxa de fe-
cun di da de en tre os 15 e 19 anos era de 11%. Nes sa
épo ca, dos par tos re a li za dos pela rede do INAMPS,
13% eram de me no res de 19 anos. Em 2001, 25%
do to tal de par tos re a li za dos na rede pú bli ca de sa ú-
de fo ram de ado les cen tes grá vi das. O Cen so de
2000 mos tra, em re la ção à fe cun di da de das mu lhe-
res bra si le i ras, que hou ve uma que da no ín di ce ge-
ral – de 4,4 fi lhos por mu lher para 2,3 en tre 1980 e
2000 –, en quan to su biu de 8 para 9,1 o nú me ro de
fi lhos para cada gru po de 100 jo vens na fa i xa de 15
e 19 anos.

Os es tu dos mos tram que a ati vi da de se xu al na 
ado les cên cia se vem ini ci an do cada vez mais pre co-
ce men te, com con se qüên ci as in de se já ve is ime di a-
tas, como o au men to da fre qüên cia de do en ças se-
xu al men te trans mis sí ve is e gra vi dez, mu i tas ve zes
in de se já vel e que pode ter mi nar em abor to.

A gra vi dez na ado les cên cia tem sé ri as im pli ca-
ções bi o ló gi cas, fa mi li a res, emo ci o na is e eco nô mi-
cas, além das ju rí di co-so ci a is, que atin gem o in di ví-
duo iso la da men te e a so ci e da de como um todo.

É de es pan tar, Srªs e Srs. Se na do res, que, de -
po is da AIDS e do bom bar de io de in for ma ções so-
bre o uso de pre ser va ti vos, ain da se en con trem jo-
vens que não te nham co nhe ci men to a res pe i to. Só

que esse co nhe ci men to não se tra duz em pre ven-
ção. Entre a in for ma ção e sua apli ca ção prá ti ca exis -
te um abis mo po vo a do pelo di fí cil aces so aos me i os
de pre ven ção, pelo pen sa men to má gi co de que isso
só acon te ce com a vi zi nha e, mu i tas ve zes, pela in-
se gu ran ça de exi gir do par ce i ro o uso do pre ser va ti-
vo.

Ape sar de se rem mu i tas as ca u sas da gra vi-
dez pre co ce e de ela es tar pre sen te em to das as
clas ses, há um con sen so en tre es pe ci a lis tas: a fal ta
de pers pec ti va de vida é um dos prin ci pa is pon tos
que le vam a essa gra vi dez. Se gun do da dos do pe-
rió di co Cri an ça e Ado les cen te, do IBGE, exis te um
acen tu a do vín cu lo en tre a gra vi dez na ado les cên cia,
a po bre za e o ní vel edu ca ci o nal: qua se me ta de das
mães ado les cen tes não com ple ta se quer o pri me i ro
grau. Com isso, a re la ção en tre a ma ter ni da de na
ado les cên cia e a po bre za traz à tona gra ves pro ble-
mas, como a taxa de mor ta li da de in fan til, des nu tri-
ção e ou tras ca rên ci as da in fân cia bra si le i ra.

Assim, no es tra to de ren da fa mi li ar me nor que
um sa lá rio mí ni mo, cer ca de 26% das ado les cen tes
en tre 15 e 19 anos ti ve ram fi lhos, e no es tra to de
ren da mais ele va do, so men te 2,3% se tor nam mães.

O pro ble ma da gra vi dez na ado les cên cia apre -
sen ta des do bra men tos bi o ló gi cos, fa mi li a res e so ci-
a is, ge ran do con se qüên ci as tar di as, e em lon go pra -
zo, tan to para a ado les cen te quan to para o re-
cém-nas ci do. A ado les cen te po de rá apre sen tar pro-
ble mas de cres ci men to e de sen vol vi men to, emo ci o-
na is e com por ta men ta is, edu ca ci o na is e de apren di-
za do, além de com pli ca ções da gra vi dez e pro ble-
mas de par to. No to can te à edu ca ção, a in ter rup ção,
tem po rá ria ou de fi ni ti va, no pro ces so de edu ca ção
for mal, acar re ta rá pre ju í zo na qua li da de de vida e
nas opor tu ni da des fu tu ras. Não raro, com a co ni vên-
cia do gru pa men to fa mi li ar e so ci al, a ado les cen te
se afas ta da es co la, fren te à gra vi dez in de se ja da,
quer por ver go nha, quer por medo da re a ção de
seus pa res.

Na tu ral men te, tudo isso re per cu te, tam bém,
so bre os fi lhos das ado les cen tes, com im pac to, mu i-
tas ve zes, re do bra do.

Esta mos di an te, Srªs e Srs. Se na do res, de um
dos gran des im pas ses de nos sas po lí ti cas pú bli cas,
par ti cu lar men te as de Edu ca ção e de Sa ú de.

Na mi nha opi nião, além da ne ces si da de de se
dis cu tir a se xu a li da de na es co la e de se ga ran tir a
jo vens de am bos os se xos o di re i to e o aces so a
mé to dos an ti con cep ci o na is, ain da é pre ci so ir mais
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lon ge: é ne ces sá rio es ten der essa cons ci en ti za ção
a toda a so ci e da de.

Os pro gra mas para ado les cen te abor dan do se -
xu a li da de, gra vi dez, pre ven ção de do en ças de vem,
an tes de tudo, le var em con ta os as pec tos so ci a is,
cul tu ra is e eco nô mi cos das co mu ni da des em que se 
in se rem. Deve-se in sis tir na ca pa ci ta ção dos pro fis-
si o na is das áre as de sa ú de e edu ca ção para que se 
sin tam pre pa ra dos para atu a rem jun to aos jo vens. É
ne ces sá rio, tam bém, ga ran tir o aces so às in for ma-
ções so bre to dos os mé to dos con tra cep ti vos. Vale
lem brar, ain da, que o cus to dos con tra cep ti vos como 
o di a frag ma, o pre ser va ti vo e a pí lu la é pro i bi ti vo
para gran de par te da po pu la ção jo vem.

É pre ci so, en fim, Srªs e Srs. Se na do res, como
diz o ar ti cu lis ta que mo ti vou este pro nun ci a men to,
cri ar con di ções para que to das as mães pos sam ser 
mães de ver da de.

Mu i to obri ga do.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a Con fe rên-
cia Na ci o nal dos Bis pos do Bra sil (CNBB) está
com ple tan do 50 anos de fun da ção.

A co me mo ra ção do Ju bi leu de Ouro da CNBB
me re ce o re co nhe ci men to de to dos nós que te mos
res pon sa bi li da de po lí ti ca, que te mos com pro mis so
com o fu tu ro do Bra sil, e que te mos cons ciên cia do
tra ba lho sé rio re a li za do pela CNBB nes te meio sé-
cu lo de vida.

Não há dú vi da: pou cas en ti da des con se gui ram
tan ta cre di bi li da de e tan to res pe i to, no Bra sil e no ex te ri-
or, como a CNBB, pela se ri e da de do seu tra ba lho, pelo
per fil dos bis pos bra si le i ros e pelo pa pel que a Igre ja
Ca tó li ca re pre sen ta para o País e para o mun do.

Nes ses 50 anos, a CNBB, pu bli cou mu i tos e im -
por tan tes do cu men tos so bre te mas de na tu re za po lí-
ti ca e so ci al, con tri bu in do para a for ma ção de mo crá ti-
ca do povo bra si le i ro, para uma ma i or par ti ci pa ção de
to dos os bra si le i ros nos pro ces sos de aper fe i ço a-
men to da so ci e da de.

São tan tos os te mas dis cu ti dos, ana li sa dos e le -
va dos à con si de ra ção da so ci e da de pela CNBB, que
se ria im pos sí vel, nes te mo men to, tra tar, mes mo re su-
mi da men te, de to dos eles, tan to pela im por tân cia
como pela pro fun di da de, se ri e da de e com ple xi da de
da ma i o ria dos do cu men tos pu bli ca dos pela CNBB.

A Cam pa nha da Fra ter ni da de cer ta men te é o
ma i or exem plo da pre o cu pa ção so ci al da CNBB com
to dos os nos sos ir mãos mais hu mil des, mais des pre-
za dos e mar gi na li za dos.

To dos os anos, um tema de alta re le vân cia é es -
co lhi do para a re fle xão da cons ciên cia na ci o nal, para
que men tes e co ra ções tra ba lhem jun tos por um Bra -
sil mais jus to, mais fra ter no e mais so li dá rio.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, é mu i to
di fí cil des ta car um do cu men to, um tema es co lhi do
para re fle xão ou um lema como mais im por tan te ou
mais pri o ri tá rio, pois vi ve mos num país que tem pro -
gre di do, mas ain da pre ci sa me lho rar mu i to, prin ci pal-
men te em ter mos so ci a is.

Mes mo as sim, pela opor tu ni da de do ano ele i to-
ral em que vi ve mos, gos ta ria de des ta car o do cu men-
to pu bli ca do pela CNBB de no mi na do Ele i ções 2002
– Pro pos tas para re fle xão.

Tra ta-se de um do cu men to ela bo ra do e apro va-
do pelo Con se lho Per ma nen te da CNBB, des ti na do
a “ser vir de sub sí dio para as co mu ni da des ca tó li cas
no diá lo go com toda a so ci e da de, com vis tas a uma
par ti ci pa ção efe ti va de to dos no pro ces so de aper fe i-
ço a men to de mo crá ti co da so ci e da de”.

Essa é a pre o cu pa ção e o ob je ti vo de to dos nós, 
ho mens pú bli cos que te mos com pro mis so com o fu tu-
ro do Bra sil e com o aper fe i ço a men to e con so li da ção
da de mo cra cia.

Nes te ano de 2002, em que a CNBB com ple ta
50 anos de exis tên cia, de tra ba lho pro fí cuo de di ca do
ao povo bra si le i ro, ire mos es co lher os fu tu ros Pre si-
den te da Re pú bli ca, Go ver na do res dos Esta dos, Se -
na do res, De pu ta dos Fe de ra is e Esta du a is, aten tos
aos as pec tos re la ci o na dos à po lí ti ca e à éti ca.

Não há dú vi da de que cris tãos e to dos os ho-
mens e mu lhe res de boa von ta de têm cons ciên cia da
res pon sa bi li da de de to dos na de fi ni ção dos des ti nos
do Bra sil.

Os de ve res ele i to ra is de cada um não po dem li -
mi tar-se ao mero com pa re ci men to a uma se ção ele i-
to ral, com o de pó si to de um voto.

To dos nós pre ci sa mos re fle tir so bre os ru mos do 
Bra sil, so bre as trans for ma ções ne ces sá ri as para
cons tru ir mos uma so ci e da de mais de mo crá ti ca, mais
jus ta, par ti ci pa ti va, so li dá ria e plu ra lis ta.

Pre ci sa mos ofe re cer ma i or ga ran tia aos Di re i tos
Hu ma nos, prin ci pal men te às mu lhe res, às mu lhe res
po bres, mu i tas de las res pon sá ve is ex clu si vas pelo
sus ten to da fa mí lia.

Pre ci sa mos dar ma i or par ti ci pa ção e es pe ran ça
aos jo vens, que en con tram gran de di fi cul da de para
ob ter o pri me i ro em pre go, para que te nham uma me -
lhor pers pec ti va de vida, para que não ca i am na ten ta-
ção de in gres sar no cam po da dro ga e do cri me.
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Em tudo isso, sa be mos que con ta mos com a
atu a ção se re na, se gu ra e fir me dos Bis pos do Bra sil,
que co nhe cem a re a li da de bra si le i ra, que são ho-
mens de gran de cul tu ra, ex pe riên cia e vi vên cia dos
pro ble mas na ci o na is.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o Papa
João Pa u lo II afir mou, com gran de pro pri e da de e sen so
de opor tu ni da de, que: “A ver ten te éti co-so ci al é uma di -
men são im pres cin dí vel do tes te mu nho cris tão.”

O tra ba lho re a li za do du ran te os úl ti mos 50 anos
pela Con fe rên cia Na ci o nal dos Bis pos do Bra sil nos
dá a ga ran tia de que o en si na men to so ci al da Igre ja, à
luz do Evan ge lho, con ti nu a rá a ser re a li za da em be ne fí-
cio do Bra sil, em be ne fí cio da de mo cra cia e em be ne fí-
cio de um mun do mais fra ter no.

Meus cum pri men tos a to dos os Bis pos do Bra sil
pelo Ju bi leu da CNBB e, par ti cu lar men te, a to dos os
seus di ri gen tes e co la bo ra do res.

Mu i to obri ga do.

A SRª MARIA DO CARMO ALVES (PFL – SE)
– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, li, com bas -
tan te pre o cu pa ção, uma no tí cia do Jor nal da Ci da-
de de Ser gi pe, de on tem, que co men ta va a ques -
tão da vi o lên cia nas es co las e que in for ma va que o
Esta do de Ser gi pe ocu pa a ver go nho sa ter ce i ra po -
si ção no ran king na ci o nal de vi o lên cia nas en ti da-
des de en si no.

A vi o lên cia, como a ma i o ria dos ma les so ci a is,
atin ge de for ma de si gual à so ci e da de, pre ju di can do a
ques tão do en si no-apren di za gem es pe ci al men te na
rede pú bli ca de en si no, onde pro fes so res, fun ci o ná ri-
os e alu nos são ví ti mas de vi o lên cia e so frem com a
pos si bi li da de de não vol ta rem em se gu ran ça para
seus la res.

Os nú me ros for ne ci dos pelo Sin di ca to dos Tra-
ba lha do res em Edu ca ção de Ser gi pe dos atos de vi o-
lên cia re gis tra dos pela en ti da de até o mês de abril
des te ano são im pres si o nan tes: nos 390 es ta be le ci-
men tos de en si no fis ca li za dos, 90 ti ve ram pro ble mas
com atos de van da lis mo, ou seja, fo ram as sal ta dos ou 
ar rom ba dos e 40 com for ne ci men to e uso de dro gas
pe los alu nos. Esses nú me ros con fir mam a pre o cu pa-
ção dos pro fes so res e pais de alu nos ao com pa rar os
da dos de 2002 com os de 2001, quan do das 216 es -
co las vi si ta das 101 fo ram as sal ta das ou ar rom ba das;
32 re gis tra ram en vol vi men to dos es tu dan tes com dro -
gas; 7 dis se ram pos su ir gan gues den tro dos es pa ços

edu ca ci o na is e 14 pro fes so res fo ram agre di dos fi si ca-
men te.

Os mo ti vos que le va ram a es co la a se trans for mar
em um lo cal pe ri go so são mu i tos, Se nhor Pre si den te, e
vão des de a in se gu ran ça do país a fal ta de po li ci a men to
e ao pou co in ves ti men to em cam pa nha de cons ci en ti-
za ção para o jo vem. É ne ces sá rio que haja uma ma i or
par ti ci pa ção da so ci e da de den tro das ins ti tu i ções, para
que os exem plos da cul tu ra da paz pos sam ser re for ça-
dos em to dos os lo ca is, e para que a par ce ria casa-es -
co la efe ti va men te fun ci o ne.

Mas sem po li ci a men to di fi cil men te po de re mos
mu dar essa tris te si tu a ção em cur to pra zo. Mas, pas -
mem, se nho ras e se nho res Se na do res, a Po lí cia Mi li-
tar de Ser gi pe pos sui, ape nas, 66 ho mens tra ba lhan-
do na Com pa nhia de Se gu ran ça Esco lar, aten den do
a 96 es co las es ta du a is den tro da ca pi tal. Eles têm
como ma te ri al de apo io, so men te, três vi a tu ras e qua -
tro mo to ci cle tas.

A ne ces si da de de uma in ten si fi ca ção no com -
ba te à vi o lên cia den tro das es co las foi per ce bi da
com mais cla re za no se gun do se mes tre do ano pas -
sa do, se nhor Pre si den te, quan do dois alu nos, uma
da rede pú bli ca es ta du al e ou tro da rede pú bli ca
mu ni ci pal de en si no fo ram es fa que a dos por co le gas
de tur ma. Esse ano, o tema vol tou a ser dis cu ti do
de po is que os pro fes so res da Esco la Mu ni ci pal
Oviê do Te i xe i ra, pa ra li sou as ati vi da des essa se ma-
na por dois dias, re i vin di can do se gu ran ça den tro da 
ins ti tu i ção de en si no, ale gan do a en tra da de vân da-
los na es co la, Espe ro que es tes da dos sir vam de
aler ta para que os go ver nos es ta du al e fe de ral to -
mem as ati tu des con di zen tes e não per mi tam que
os ban cos es co la res vi rem cam pos de guer ra. As
es co las de vem ser ter re no fér til pára o co nhe ci men-
to e para o de ba te. Não po de mos de i xar nos sos co -
lé gi os su cum bi rem à vi o lên cia e a de gra da ção so ci al,
esse é o ape lo que eu faço.

Era o que eu ti nha a di zer.

Mu i to obri ga da.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,Se nho ras e Se-
nho res Se na do res, está em cur so no Pará uma ope -
ra ção para des mon te de mais um ór gão fe de ral: a
Uni da de de Ne gó ci os da Pe tro brás na Ama zô nia, na 
base do Ta pa nã, res pon sá vel pela ati vi da de de ex-
plo ra ção pe tro lí fe ra no Nor te e par te do Nor des te.
Esta mor te anun ci a da vem sen do ten ta da há pelo
me nos três anos. Não se con cre ti zou gra ças à in ter-
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fe rên cia da ban ca da fe de ral pa ra en se, aler ta da pelo
Sin di pe tro, à épo ca.

Des de o fi nal do ano pas sa do os ru mo res so bre
a de sa ti va ção da base do Ta pa nã vol ta ram com for ça
to tal. Os 140 fun ci o ná ri os que ain da per ma ne cem na
Uni da de in sis tem em con se guir uma au diên cia com o
Go ver na dor Almir Ga bri el, mas sua ex ce lên cia não
de mons tra o me nor in te res se em ado tar uma po si ção
so bre esse as sun to.

Se con fir ma do o fe cha men to da base do Ta pa-
nã, lo cal onde é si tu a da as ins ta la ções da Pe tro brás
em meu Esta do, ocor re rá a es tag na ção das pes qui-
sas de bus ca de pe tró leo nas ba ci as da cos ta do
Ama pá, do Pará e do Ma ra nhão. Para os téc ni cos da
em pre sa, a trans fe rên cia da ad mi nis tra ção des tas
pes qui sas para o Rio de Ja ne i ro, como pre ten de a di -
re ção da Pe tro brás, vai fa zer com que fi quem em ter -
ce i ro pla no. Esse será o ma i or pre ju í zo para o Pará e
para toda re gião ama zô ni ca.

Con si de ran do as de cla ra ções à im pren sa do
Ge ren te Ge ral da Uni da de de Ne gó ci os da Pe tro brás
na Ama zô nia, Sr. Pa u lus Van Der Ven no úl ti mo dia 21 
de fe ve re i ro: a Pe tro brás vai per ma ne cer no Pará por
meio da Pe tro brás Dis tri bu i do ra, da Trans pe tro e do
se tor de co mu ni ca ções. E só. A base do Ta pa nã de i-
xa rá de exis tir. O re pre sen tan te da em pre sa ga ran te
que a de sa ti va ção da Uni da de de Ne gó ci os não di mi-
nu i rá a ar re ca da ção es ta du al com a Pe tro brás.

Cla ro, até ago ra, im pos tos como o ICMS são pa -
gos pela Dis tri bu i do ra. To dos os pro je tos da Uni da de de
Ne gó ci os no Pará es tão na fase de pes qui sas e pes qui-
sas en vol vem es tu dos, de di ca ção e tem po, para que se
con fir mem ou não as pers pec ti vas ini ci a is.

O re sul ta do do tra ba lho da Uni da de de Ne gó ci-
os já apa re ceu no vi zi nho Esta do do Ama zo nas em
dois lu ga res: na pro vín cia pe tro lí fe ra de Uru cu, nos
mu ni cí pi os de Co a ri e Tefé, e na ex plo ra ção de gás
na tu ral em Sil ves, que terá pro du ção es ti ma da em
sete mi lhões de me tros cú bi cos de gás. Estas duas
ba ses fo ram mon ta das a par tir de 350 téc ni cos trans -
fe ri dos de Be lém. Tam bém as des co ber tas pe tro lí fe-
ras na Ba cia Po ti guar, em Na tal, no Rio Gran de do
Nor te, fo ram fe i tas com base nos es tu dos de sen vol vi-
dos pelo cor po téc ni co da Uni da de da Ama zô nia.

No Esta do do Pará a Uni da de está in ves ti gan do
as pos si bi li da des da cos ta atlân ti ca no mu ni cí pio de
Sa li nó po lis. E no Ma ra nhão as pes qui sas se con cen-
tram em Bar re i ri nhas, nos Len çóis Ma ra nhen ses e é
con si de ra do o filé das pos si bi li da des de ocor rên cia
de pe tró leo no Nor te e Nor des te. Se a ame a ça de de -
sa ti va ção da base do Ta pa nã se con cre ti zar, essa
área pro mis so ra será toda ge ren ci a da pelo Rio de Ja -

ne i ro, que co man da rá as aná li ses e o co bi ça do se tor
de con tra ta ção de ter ce i ri za das e de com pras. Um
poço con fir ma do sig ni fi ca em pre gos e aque ci men to
do co mér cio na re gião onde está se di a da a ge rên cia.
É isto que o Pará, um Esta do que tem o de sem pre go
como pro ble ma prin ci pal, está per den do, la men ta vel-
men te.

Até o iní cio da dé ca da de 90 a Uni da de de Ne -
gó ci os da Ama zô nia ti nha 700 fun ci o ná ri os, além de
3.000 in di re tos, en vol ven do pro fis si o na is das mais di -
ver sas áre as. Des tes, per ma ne cem em Be lém ape-
nas 140. Os de ma is fo ram trans fe ri dos para o Ama zo-
nas e o Rio de Ja ne i ro. Os pla nos da ma triz, se gun do
os pe tro le i ros de Be lém, é con ser var ape nas dez fun -
ci o ná ri os, para cu i dar dos apo sen ta dos e de pe que-
nas ques tões bu ro crá ti cas; geó lo gos, ge o fí si cos e
pes so al de in for má ti ca se rão trans fe ri dos para o Rio.
Não se tem idéia do que a Pe tro brás pla ne ja para os
tra ba lha do res de me nor qua li fi ca ção.

No va men te, par te da ban ca da de Par la men ta-
res do Pará a ini ci a ti va para ten tar im pe dir o des mon-
te da base da Pe tro brás no Pará, já que o Go ver na dor
do Esta do, Almir Ga bri el, tem se ne ga do a re ce ber os
tra ba lha do res e a in ter vir jun to à di re ção da Pe tro-
brás. A Co mis são da Ama zô nia e de De sen vol vi men-
to Re gi o nal, da Câ ma ra dos De pu ta dos, apro vou um
re que ri men to para re a li za ção de uma au diên cia pú bli-
ca com a pre sen ça do Pre si den te da Pe tro brás, Sr.
Fran cis co Gros, do Ge ren te Ge ral da Uni da de da
Ama zô nia, Sr. Pa u lus Van Der Vem e do Sin di ca to dos 
Tra ba lha do res da Pe tro brás no Pará. Tam bém a
Assem bléia Le gis la ti va do Pará tem se mo vi men ta do
no sen ti do de exi gir ex pli ca ções da di re ção da Pe tro-
brás so bre as no tí ci as do pos sí vel fe cha men to da
Base do Ta pa nã.

Da mi nha par te, so li ci tei uma au diên cia com o
Pre si den te da Pe tro brás, por um lado, ou vir as ex pli-
ca ções so bre a pre ten sa ex tin ção da base da Pe tro-
brás no Pará e por ou tro lado, para ma ni fes tar o meu
po si ci o na men to, que des de já é pela ma nu ten ção da
Uni da de do ór gão no Esta do. A mi nha pro pos ta é que
nes ta au diên cia pos sam es tar pre sen tes re pre sen-
tan tes dos vá ri os se gui men tos po lí ti cos do meu Esta -
do, além de re pre sen ta ção dos tra ba lha do res.

Era o que ti nha a di zer.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Nada
mais ha ven do a tra tar, a Pre si dên cia vai en cer rar os
tra ba lhos, lem bran do às Srªs e aos Srs. Se na do res
que ha ve rá ses são ex tra or di ná ria hoje, às 20 ho ras e
30 mi nu tos, com a se guin te
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O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Está en cer ra da a ses são.

(Le van ta-se a ses são às 19 ho ras e 25 mi nu tos.)
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Ata da 67ª Sessão Deliberativa Extra or di ná ria
em 22 de maio 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. Ra mez Te bet

ÀS 20 HO RAS E 30 MI NU TOS, ACHAM-SE
PRE SEN TES OS SRS. SE NA DO RES:

Ade mir Andra de – Adir Gen til – Alber to Sil va –
Álva ro Dias – Amir Lan do – Ante ro Paes de Bar ros –
Anto nio Car los Jú ni or – Antô nio Car los Va la da res – Ari
Stad ler – Arlin do Por to – Artur da Ta vo la – 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 – Chi co
Sar to ri – Edi son Lo bão – Edu ar do Si que i ra Cam pos –
Edu ar do Su plicy – Fer nan do Ri be i ro – Fran ce li no Pe re i-
ra – Fran cis co Escór cio – Fre i tas Neto – Ge ral do Cân di-
do – Ge ral do Melo – Ger son Ca ma ta – Gil ber to Mes tri-
nho – Gil vam Bor ges – He lo í sa He le na – Iris Re zen de –
Jef fer son Pe res – João Alber to Sou za – Jo nas Pi nhe i ro
– José Agri pi no – José Alen car – José Edu ar do Du tra –
José Fo ga ça – José Jor ge – José Sar ney – José Ser ra – 
Ju vên cio da Fon se ca – La u ro Cam pos – Le o mar Qu in-
ta ni lha – Lind berg Cury – Lú cio Alcân ta ra – Lú dio Co e-
lho – Luiz Ota vio – 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 – Ney Su as su na –
Osmar Dias – Pa u lo Har tung – Pa u lo Sou to – Pe dro Si -
mon – Ra mez Te bet – Re gi nal do Du ar te – 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 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 – Wel ling ton Ro ber to.

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

Sob a pro te ção de Deus, ini ci a mos nos sos tra ba lhos.
So bre a mesa, Expe di en te 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:

EXPEDIENTE

PARECERES

PARECERES NºS 422 E 423, DE 2002
(Da Co mis são de Assun tos So ci a is)

PARECER Nº 422, DE 2002

So bre o Pro je to de Lei do Se na do nº 
68, de 2000, de au to ria da Se na do ra Ma ri-

na Sil va, que dis põe so bre a con ces são
do be ne fí cio de se gu ro-de sem pre go ao
tra ba lha dor ex tra ti vis ta ve ge tal du ran te o 
pe río do em que es ti ver im pe di do de exer -
cer sua ati vi da de e dá ou tras pro vi dên ci-
as (Tra mi tan do em con jun to com o PLS
nº 5, de 2000, nos ter mos do Re que ri men-
to nº 173, de 2000)

Re la tor: Se na dor Tião Vi a na

I – Re la tó rio

São sub me ti dos ao exa me des ta Co mis são de
Assun tos So ci a is, em ca rá ter ter mi na ti vo, o Pro je to
de Lei, do Se na do nº 5, de 2000, de au to ria do Se na-
dor Se bas tião Ro cha, e o Pro je to de Lei do Se na do nº 
68, de 2000, de au to ria da Se na do ra Ma ri na Sil va, em 
tra mi ta ção em con jun to, que têm por fi na li da de es ten-
der o be ne fí cio do se gu ro-de sem pre go aos be ne fi ci a-
do res do açaí e da cas ta nha do Bra sil e aos tra ba lha-
do res ex tra ti vis tas ve ge ta is, res pec ti va men te.

Ao jus ti fi car sua ini ci a ti va, o ilus tre au tor do PLS
nº 5, de 2000, ale ga:

“O se gu ro-de sem pre go re pre sen ta uma me di da
com pen sa tó ria de po lí ti ca so ci al ex tre ma men te im por-
tan te no Bra sil. Isso ocor re es pe ci al men te por que não
dis po mos de po lí ti cas de ren da mí ni ma e de dis tri bu i ção
de ren da efi ca zes. Infe liz men te, a área de co ber tu ra
des se ins ti tu to está li mi ta da aos tra ba lha do res for ma is e 
aos tra ba lha do res na pes ca. Num país com ele va da in -
for ma li da de, es ses li mi tes de abran gên cia são pe que-
nos. Mu i tas ou tras ca te go ri as de tra ba lha do res me re-
cem uma aten ção es pe ci al. No nos so en ten der, esse é
o caso dos tra ba lha do res no ex tra ti vis mo e be ne fi ci a-
men to do açaí e da cas ta nha do Bra sil.”

A Lei nº 7.998, de 11 de ja ne i ro de 1990, que re -
gu la men tou o pro gra ma do se gu ro-de sem pre go, res-
trin giu, ori gi na ri a men te, a con ces são do pa ga men to
aos ca sos de dis pen sa sem jus ta ca u sa, in clu si ve a in di-
re ta (art. 2º, I), em de sa cor do com a Cons ti tu i ção Fe de-
ral. De fato, cir cuns cre ver o sen ti do do pre ce i to cons ti tu-
ci o nal “se gu ro-de sem pre go, em caso de de sem pre go
in vo lun tá rio” (art. 7º, II da CF) a ape nas ao de sem pre go
de cor ren te da rup tu ra do con tra to “sem jus ta ca u sa” dis -
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tor ce, sem som bra de dú vi da, o sen ti do da tu te la cons ti-
tu ci o nal. Vale lem brar que há o de sem pre go de cor ren te
da for ça ma i or, fa lên cia do em pre ga dor etc... que não é
fru to de dis pen sa sem jus ta ca u sa e tam bém não é pro -
du to da von ta de do tra ba lha dor. Con se qüen te men te,
tam bém nes ses ca sos o se gu ro é de vi do.

Assim, a am pli a ção da co ber tu ra d pro gra ma do
se gu ro-de sem pre go para abran ger os tra ba lha do res
no ex tra ti vis mo ve ge tal e be ne fi ci a men to do açaí e da
cas ta nha do Bra sil, en tre ou tros, está em per fe i ta con -
so nân cia com o dis po si ti vo cons ti tu ci o nal, vez que, no 
pe río do de en tres sa fra, es ses tra ba lha do res fi cam
de so cu pa dos in vo lun ta ri a men te.

Como mu i to bem sa li en tou a Se na do ra Ma ri na
Sil va, na jus ti fi ca ção de seu pro je to, a des pe i to das
pro fun das trans for ma ções na es tru tu ra pro du ti va e
ocu pa ci o nal ve ri fi ca das na nos sa eco no mia, prin ci-
pal men te nos úl ti mos vin te anos, o ex tra ti vis mo con ti-
nua de sem pe nhan do um pa pel so ci o e co nô mi co da
mais alta im por tân cia, prin ci pal men te nas re giões
Nor te e Cen tro-Oes te.

Abran gen do ati vi da des ex tre ma men te di ver si fi-
ca das e que apre sen tam gra us va riá ve is de in ser ção
na eco no mia for mal, o ex tra ti vis mo, bem como o be -
ne fi ci a men to de pro du tos das flo res tas, é ain da qua -
se que a úni ca ga ran tia de sub sis tên cia de mi lhões de 
bra si le i ros, à mar gem do mer ca do for mal de tra ba lho.
Vale res sal tar que o se tor, in ten si vo em mão-de-obra,
tor na-se ain da mais im por tan te na me di da em que as
mu dan ças tec no ló gi cas e or ga ni za ci o na is na es fe ra
da pro du ção, em cur so na eco no mia bra si le i ra, apon -
tam para um de crés ci mo nas ta xas de cres ci men to da 
ge ra ção de em pre gos.

Ocor re que, com o ob je ti vo de as se gu rar sua
sus ten ta bi li da de, as ati vi da des do se tor, ca rac te ri za-
das pela sa zo na li da de, de vem mu i tas ve zes, ser li -
mi ta das ou mes mo pro i bi das por nor mas le ga is em
de ter mi na das épo cas do ano, pre ju di can do um sig-
ni fi ca ti vo con tin gen te po pu la ci o nal, que ne ces si ta ter 
a sua so bre vi vên cia am pa ra da pelo Esta do.

Ambas as pro po si ções são me ri tó ri as e de ex -
tre ma re le vân cia so ci al.

Nes se sen ti do, no nos so en ten di men to, é con -
ve ni en te que apre sen te mos pro po si ção subs ti tu ti va
que in cor po re ele men tos con ti dos nos res pec ti vos
pro je tos, am pli an do-lhes o al can ce.

II – Voto

Pelo ex pos to, opi na mos pela apro va ção do Pro -
je to de Lei do Se na do nº 68, de 2000, pela sua ma i or
abran gên cia, e pela apro va ção par ci al do Pro je to de
Lei do Se na do nº 5, de 2000, na for ma do se guin te
Subs ti tu ti vo:

EMENDA Nº 1 – CAS (SUBSTITUTIVO)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 68, DE 2000

Dis põe so bre a con ces são do be ne-
fí cio de se gu ro-de sem pre go ao tra ba lha-
dor ex tra ti vis ta ve ge tal e ao be ne fi ci a dor
de pro du tos das flo res tas du ran te o pe-
río do em que es ti ver im pe di do de exer cer
sua ati vi da de e dá ou tras pro vi dên ci as.

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

Art. 1º A Lei nº 8.287, de 20 de de zem-
bro de 1991, pas sa a vi go rar com as se guin-
tes al te ra ções:

“Art. 1º O pes ca dor pro fis si o nal, o ex tra-
ti vis ta ve ge tal e o be ne fi ci a dor de pro du tos
das flo res tas que exer çam suas ati vi da des de
for ma ar te sa nal, in di vi du al men te ou em re gi-
me de eco no mia fa mi li ar, sem con tra ta ção de
ter ce i ros, fa rão jus ao be ne fí cio de se gu ro-de-
sem pre go, no va lor de um sa lá rio mí ni mo
men sal, du ran te o pe río do de pro i bi ção le gal
de ati vi da de pes que i ra, para a pre ser va ção
da es pé cie, e du ran te o pe río do em que for
im pró pria ou não re co men dá vel a ex plo ra ção
ex tra ti vis ta, res pec ti va men te. (NR)

..............................................................
§ 2º A O pe río do de pro i bi ção de ati vi-

da de ex tra ti vis ta ve ge tal é fi xa do pelo Insti-
tu to Bra si le i ro de Meio Ambi en te e dos Re-
cur sos Na tu ra is Re no vá ve is (IBAMA), con si-
de ran do os ci clos bi o ló gi cos evo lu ti vos e as
ca rac te rís ti cas cli má ti cas re gi o na is.

..............................................................
Art. 2º A Para se ha bi li tar ao be ne fí cio,

o ex tra ti vis ta ve ge tal e o be ne fi ci a dor de
pro du tos das flo res tas de ve rão apre sen tar
ao ór gão com pe ten te do Mi nis té rio do Tra-
ba lho e da Pre vi dên cia So ci al:

I – ates ta do do sin di ca to da ca te go ria
a que es te ja fi li a do, ou do Órgão do Iba ma,
com ju ris di ção so bre a área onde exer ça
sua ati vi da de, ou, em úl ti mo caso, de cla ra-
ção de dois pro fis si o na is idô ne os que exer -
çam a mes ma ati vi da de, com pro van do:

a) o exer cí cio da pro fis são na for ma do 
art. 1º;

b) que se de di cou à ati vi da de, em ca-
rá ter inin ter rup to, du ran te o pe río do trans-
cor ri do en tre a pa ra li sa ção an te ri or e aque la
em cur so;

Maio de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu in ta-fe i ra  23 08903

    593MAIO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



c) que a sua ren da men sal não é su-
pe ri or ao va lor de um sa lá rio mí ni mo;

II – o com pro van tes do pa ga men to da
con tri bu i ção pre vi den ciá ria;

III – se se rin gue i ro, além das exi gên ci-
as cons tan tes dos in ci sos I e II, pro va de re -
gis tro pro fis si o nal no Iba ma, há, no mí ni mo,
três anos, e ates ta do do Con se lho Na ci o nal
de Se rin gue i ros;

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

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

Sala da Co mis são, de   de  2001. – Ro meu
Tuma, Pre si den te – Tião Vi a na, Re la tor – Ma ri na Sil -
va – Ade mir Andra de – Ju vên cio da Fon se ca –
João Alber to Sou za – La u ro Cam pos – Ge ral do
Althoff – Luiz Pon tes – Se bas tião Ro cha – Ge ral do
Cân di do – Ma gui to Vi le la – Emi lia Fer nan des – Ma -
ria do Car mo Alves – Ri car do San tos – Osmar
Dias.
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PARECER Nº 423, DE 2002

So bre as Emen das ofe re ci das pe-
ran te a Co mis são, em tur nos su ple men-
tar, ao Subs ti tu ti vo apre sen ta do ao Pro je-
to de Lei do Se na do nº 68, de 2000, que
tra mi ta em con jun to com o Pro je to de Lei 
do Se na do nº 5, de 2000.

Re la tor: Se na dor Tião Vi a na
Re tor nam a esta Co mis são os Pro je tos de Lei do

Se na do nº 5, de 2000, e nº 68, de 2000, que tra mi tam
em con jun to, uma vez re ti ra do de fi ni ti va men te de pa u ta
o Re que ri men to nº 727, de 2001, de au to ria do Se na dor
Wel ling ton Ro ber to, que so li ci ta va que além da Co mis-
são de Assun tos So ci a is, cons tan te dos des pa chos ini -
ci a is, fos se tam bém ou vi da a Co mis são de Assun tos
Eco nô mi cos, para a aná li se das emen das, de au to ria do 
Se na dor Ju vên cio da Fon se ca, ao Subs ti tu ti vo, du ran te
sua dis cus são em tur no su ple men tar, na re u nião re a li-
za da em 28 de no vem bro de 2001.

A Emen da nº 1 de ter mi na que os pe río dos de
pro i bi ção das ati vi da des de pes ca dor pro fis si o nal se -
rão fi xa dos, anu al men te, com an te ce dên cia de seis
me ses, pelo Iba ma.

Já a Emen da nº 2 es ta be le ce que, se hou ver a
pro i bi ção de fi ni ti va da pes ca pro fis si o nal, o se gu-
ro-de sem pre go será de doze me ses, a par tir da data
de sua pro i bi ção.

Por fim, a Emen da nº 3 de ter mi na que o be ne fí-
cio do se gu ro  desemprego as se gu ra do ao pes ca dor
pro fis si o nal po de rá ser re que ri do até a data do iní cio
do pe río do de pro i bi ção.

É o re la tó rio.
Com re la ção ao pro pos to na Emen da nº 1, em

que pese à pre o cu pa ção do au tor em di vul gar o pe río-
do de pro i bi ção da pes ca com a de vi da an te ce dên cia,
cabe-nos sa li en tar que a fi xa ção, pelo Iba ma, do pe -
río do de de fe so não pode pa u tar-se por re gras tão rí -
gi das. Afi nal, como se sabe, de um ano para ou tro, o
iní cio do de fe so pode so frer va ri a ções, fru to de cir -
cuns tân ci as am bi en ta is, não ple na men te pre vi sí ve is.
Note-se, ade ma is, que, atu al men te, o pra zo para re -
que rer o be ne fí cio é bas tan te ra zoá vel, uma vez que
ele é con ta do a par tir da data de iní cio do de fe so até o
seu fi nal, não po den do ul tra pas sar cen to e vin te dias.

No que diz res pe i to à Emen da nº 2, ca be ria al -
gu mas pon de ra ções.

É pre ci so le var-se em con ta que o Pro gra ma do
Se gu ro-De sem pre go pro vê as sis tên cia fi nan ce i ra
tem po rá ria ao tra ba lha dor de sem pre ga do, mas que
tam bém au xi lia os tra ba lha do res re que ren tes na bus -

ca de um novo em pre go, atra vés de cur sos e pro gra-
mas de ca pa ci ta ção pro fis si o nal, daí o ca rá ter de
tran si to ri e da de de tal apor te fi nan ce i ro.

Nos dias de hoje, caso o pe río do de de fe so seja,
em ca rá ter ex cep ci o nal, pror ro ga do além da du ra ção
usu al para a es pé cie sob con tro le, con for me clas si fi ca-
ção do Iba ma, a con ces são do Se gu ro-De sem pre go é
li mi ta da ao pe río do usu al acres ci do de ape nas um mês.

Assim sen do, a prin cí pio, en ten de mos que nos
ca sos de pro i bi ção de fi ni ti va da pes ca pro fis si o nal, a
con ces são de uma as sis tên cia fi nan ce i ra de doze
par ce las do be ne fí cio do se gu ro-de sem pre go de ve ria
ser pre ce di da de um am plo e de ta lha do es tu do so bre
a re per cus são de tal me di da nas fi nan ças do FAT.Pre-
o cu pa va-nos o fato de abri mos um pre ce den te que
po de ria vir a aba lar o prin cí pio da eqüi da de que deve
nor te ar o apo io aos tra ba lha do res.

Ade ma is o fato do Pro je to de Lei do Se na do nº
54, de 1999, de au to ria do Se na dor Lú cio Alcân ta ra,
que“ dis põe so bre a con ces são do se gu ro-de sem pre-
go aos tra ba lha do res da pes ca, du ran te o pe río do de
de fe so, e dá ou tras pro vi dên ci as“, tra tar es pe ci fi ca-
men te da ma té ria e ter sido am pla men te dis cu ti do pe -
los no bres se na do res, quan do apre ci a do tan to por
esta Co mis são como pelo ple ná rio da Casa, e só en -
tão re me ti do para a re vi são da Câ ma ra dos De pu ta-
dos, em 6-10-2000, fa zia-nos re lu tar quan to à per ti-
nên cia do aco lhi men to da re fe ri da emen da.

Entre tan to, em vir tu de dos de ba tes tra va dos
aqui, que re sul ta ram num acor do po lí ti co das par tes
in te res sa das, com pre en de mos que se ria jus to pela
di fi cul da de que tais pro fis si o na is têm de re co lo car-se
no mer ca do de tra ba lho, quer por li mi ta ções re gi o na-
is, quer pela não qua li fi ca ção para qual quer ou tra ati -
vi da de, pois a pes ca é um sa ber tra di ci o nal, pas sa do
de pai para fi lho, de ca rá ter ar te sa nal, ma ni fes ta-
mo-nos fa vo ra vel men te à emen da nº 2, ofe re ci da ao
pro je to pelo se na dor Ju vên cio da Fon se ca.

Já no que tan ge à Emen da nº 3, cujo ob je ti vo é
de fi nir o pra zo para o exer cí cio do di re i to de re que rer o
be ne fi cio do se gu ro-de sem pre go, jul ga mos que sua
atu al nor ma ti za ção não ca re ce de qual quer al te ra ção e
o pra zo ali pre vis to é ade qua do, con for me já sa li en ta do.

III – Voto

Por todo o ex pos to, opi na mos pela re je i ção das
Emen das nºs 1 e 3 e pela apro va ção da Emen da nº 2
apre sen ta das ao Subs ti tu ti vo aos Pro je tos de Lei do
Se na do nº 5, de 2000, e nº 68, de 2000, que tra mi tam
em con jun to.

Sala da Co mis são, Tião Vi a na, Re la tor.
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EMENDA Nº 2-CAS 

(Cor res pon den te à Emen da nº 2, apre sen ta da
pe ran te à Co mis são de Assun tos So ci a is, em tur no
su ple men tar) (apro va da na Co mis são)

Inclua-se no Subs ti tu ti vo ao PLS nº 68, de 2000,
o acrés ci mo, onde cou ber, do se guin te ar ti go na Lei
nº 8.287, de 10-12-91:

“Art.  Sen do de fi ni ti va a pro i bi ção da pes ca pro -
fis si o nal o se gu ro-de sem pre go será de 12 me ses
con se cu ti vos, a par tir da data da even tu al pro i bi ção”.
(AC)

Jus ti fi ca ção

A emen da dis ci pli na a con ces são do be ne fí cio,
es ten den do-o por 12 (doze) me ses em caso de pro i bi-
ção de fi ni ti va da pes ca, vi san do as se gu rar ao pes ca-
dor um pe río do mí ni mo de susb sis tên cia para a sua
re a dap ta ção em nova ati vi da de.

Sala das Ses sões,  – Ju vên cio da Fon se ca.

EMENDA Nº 3

 (Cor res pon den te à emen da nº 1, apre sen ta da
pe ran te à Co mis são de Assun tos So ci a is, em tur no
su ple men tar) (re je i ta da na Co mis são).

Inclua-se no Subs ti tu ti vo ao PLS nº 68, de 2000,
o acrés ci mo do § 3º, ao ar ti go 1º, da Lei nº 8.287, de
20-12-91, com a se guin te re da ção:

§ 3º Os pe río dos de pro i bi ção das ati vi da des de
pes ca dor pro fis si o nal se rão anu al men te fi xa dos com
an te ce dên cia de 6 me ses. (AC)s

Jus ti fi ca ção

Esta emen da pro cu ra dis ci pli nar a fi xa ção pré -
via, no mí ni mo de seis me ses, pelo Iba ma, da pro i bi-
ção anu al da pes ca, vi san do a me lhor apli ca ção da
lei.

Sala das Ses sões, – Ju vên cio da Fon se ca.

EMENDA Nº 4 

(Cor res pon den te à Emen da nº 3, apre sen ta da
pe ran te à Co mis são de Assun tos So ci a is, em tur no
Su ple men tar) (re je i ta da na Co mis são)

Inclua-se no Subs ti tu ti vo ao PLS nº  68, de 2000,
nova re da ção para o ar ti go 4º, da Lei nº 8.287, de
10-12-91, com a se guin te re da ção:

“Art. 4º O be ne fí cio as se gu ra do ao pes ca dor
pro fis si o nal nes ta lei, so men te po de rá ser re que ri do
até a data de iní cio do pe río do de pro i bi ção.”(NR)

Jus ti fi ca ção

O ob je ti vo des ta emen da é de fi nir o pra zo para o 
exer cí cio do di re i to ao be ne fí cio pelo tra ba lha dor.

Sala das Ses sões, – Ju vên cio da Fon se ca.

(Pro ce de-se a Vo ta ção.)
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TEXTO FINAL DO PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 68, DE 2000, APROVADO PELA COMISSÃO
DE ASSUNTOS SOCIAIS EM REUNIÃO DO DIA
8 DE MAIO DE 2002.

Dis põe so bre a con ces são do be ne-
fí cio de se gu ro-de sem pre go ao tra ba lha-
dor ex tra ti vis ta ve ge tal e ao be ne fi ci a dor
de pro du tos das flo res tas du ran te o pe-
río do em que es ti ver im pe di do de exer cer
sua ati vi da de e dá ou tras pro vi dên ci as.

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

Art. 1º A Lei nº 8.287, de 20 de de zem bro de
1991, pas sa a vi go rar com as se guin tes al te ra ções:

“Art. 1º O pes ca dor pro fis si o nal, o ex tra-
ti vis ta ve ge tal e o be ne fi ci a dor de pro du tos
das flo res tas que exer çam suas ati vi da des de
for ma ar te sa nal, in di vi du al men te ou em re gi-
me de eco no mia fa mi li ar, sem con tra ta ção de
ter ce i ros, fa rão jus ao be ne fí cio de se gu ro-de-
sem pre go, no va lor de um sa lá rio mí ni mo
men sal, du ran te o pe río do de pro i bi ção le gal
de ati vi da de pes que i ra, para a pre ser va ção
da es pé cie, e du ran te o pe río do em que for
im pró pria ou não re co men dá vel a ex plo ra ção
ex tra ti vis ta, res pec ti va men te. (NR)

..............................................................
§ 3º O pe río do de pro i bi ção de ati vi da-

de ex tra ti vis ta ve ge tal é o fi xa do pelo Insti tu-
to Bra si le i ro do Meio Ambi en te e dos Re cur-
sos Na tu ra is Re no vá ve is (IBAMA), con si de-
ran do os ci clos bi o ló gi cos evo lu ti vos e as
ca rac te rís ti cas cli má ti cas re gi o na is.

§ 4º Sen do de fi ni ti va a pro i bi ção da
pes ca pro fis si o nal o se gu ro-de sem pre go
será de 12 me ses con se cu ti vos, a par tir da
data da even tu al pro i bi ção. (NR)

Art. 2º-A Para se ha bi li tar ao be ne fí cio,
o ex tra ti vis ta ve ge tal e o be ne fi ci a dor de
pro du tos das flo res tas de ve rão apre sen ta ao 
Órgão com pe ten te do Mi nis té rio do Tra ba lho
e da Pre vi dên cia So ci al:

I – ates ta do do sin di ca to da ca te go ria
a que es te ja fi li a do, ou do Órgão do Iba ma,
com ju ris di ção so bre a área onde exer ça
sua ati vi da de, ou, em úl ti mo caso, de cla ra-
ção de dois pro fis si o na is idô ne os que exer -
çam a mes ma ati vi da de, com pro van do:

a) o exer cí cio da pro fis são na for ma do 
art. 1º;

b) que se de di cou à ati vi da de, em ca-
rá ter inin ter rup to, du ran te o pe río do trans-
cor ri do en tre a pa ra li sa ção an te ri or e aque la
em cur so;

c) que a sua ren da men sal não é su-
pe ri or ao va lor de um sa lá rio mí ni mo;

II – com pro van tes do pa ga men to da
con tri bu i ção pre vi den ciá ria;

III – se se rin gue i ro, além das exi gên ci-
as cons tan tes dos in ci sos I e II, pro va de re -
gis tro pro fis si o nal no Iba ma, há, no mí ni mo,
três anos, e ates ta do do Con se lho Na ci o nal
de Se rin gue i ros;

...........................................................”
Art. 2º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -

bli ca ção.

Sala da Co mis são, 8 de maio de 2002. – Ro-
meu Tuma, Pre si den te – Tião Vi a na, Re la tor.

OF. nº 30/02 – PRES./CAS

Bra sí lia, 14 de maio 2002

Exce len tís si mo Se nhor
Se na dor Ra mez Te bet
DD. Pre si den te do Se na do Fe de ral

Se nhor Pre si den te,

Nos ter mos do § 2º, do art. 91 do Re gi men to
Inter no do Se na do, co mu ni co a Vos sa Exce lên cia que
esta Co mis são, em re u nião no dia 8 de maio de 2002, 
apro vou, em de ci são ter mi na ti va, o Pro je to de Lei do
Se na do nº 68, de 2000, que “dis põe so bre a con ces-
são do be ne fí cio de se gu ro-de sem pre go ao tra ba lha-
dor ex tra ti vis ta ve ge tal du ran te o pe río do em que es ti-
ver im pe di do de exer cer sua ati vi da de e dá ou tras pro -
vi den ci as”, de au to ria da Se na do ra Ma ri na Sil va, nos
ter mos da Emen da Subs ti tu ti va nº 1-CAS. Sub me ti da
a Tur no Su ple men tar em 28-11-2001 e re ce ben do três 
emen das, a ma té ria re tor nou para exa me do Re la tor.
Em 8 de maio de 2002, o Subs ti tu ti vo foi apro va do,
com a Su be men da nº 1-CAS, e apro vou par ci al men te
o Pro je to de Lei do Se na do nº 5, de 2000, que tra mi ta
em con jun to.

Aten ci o sa men te, – Se na dor Ro meu Tuma,
Pre si den te.

DOCUMENTOS ANEXADOS PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA, NOS
TERMOS DO ART. 250, PARÁGRAFO
ÚNICO DO REGIMENTO INTERNO.
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MINUTA

Da Co mis são de Assun tos So ci a is,
em de ci são ter mi na ti va, so bre o Pro je to
de Lei do Se na do nº 5, de 2000 que
Acres cen ta dis po si ti vos à Lei nº 7.998, de 
11 de ja ne i ro de 1990, para con ce der o
be ne fí cio do se gu ro-de sem pre go aos tra -
ba lha do res que es pe ci fi ca e dá ou tras
pro vi dên ci as o qual tra mi ta em con jun to
com o Pro je to de Lei do Se na do nº 68, de
2000, que dis põe so bre a con ces são do
be ne fí cio de se gu ro-de sem pre go ao tra-
ba lha dor ex tra ti vis ta ve ge tal du ran te o
pe río do em que es ti ver im pe di do de exer-
cer sua ati vi da de e dá ou tras pro vi dên ci as.

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

I – Re la tó rio

São sub me ti dos ao exa me des ta Co mis são de
Assun tos So ci a is, em ca rá ter ter mi na ti vo, o Pro je to
de Lei do Se na do nº 5, de 2000, e o Pro je to de Lei do
Se na do nº 68, de 2000, tra mi tan do em con jun to, que
têm por fi na li da de es ten der o be ne fí cio do se gu ro-de-
sem pre go aos tra ba lha do res ex tra ti vis tas ve ge ta is e
be ne fi ci a do res do açaí e da cas ta nha do Bra sil.

Ao jus ti fi car sua ini ci a ti va, o au tor da pri me i ra
pro po si ção ale ga:

”O se gu ro-de sem pre go re pre sen ta
uma  me di da com pen sa tó ria de po lí ti ca so -
ci al ex tre ma men te im por tan te no Bra sil. Isso 
ocor re es pe ci al men te por que não dis po mos
de po lí ti cas de ren da mí ni ma e de dis tri bu i-
ção de ren da efi ca zes. Infe liz men te, a área
de co ber tu ra des se ins ti tu to está li mi ta da
aos tra ba lha do res for ma is e aos tra ba lha do-
res na pes ca. Num país com ele va da in for-
ma li da de, es ses li mi tes de abran gên cia são
pe que nos. Mu i tas ou tras ca te go ri as de tra-
ba lha do res me re cem uma aten ção es pe ci al.
No nos so en ten der, esse é o caso dos tra-
ba lha do res no ex tra ti vis mo e be ne fi ci a men-
to do açaí e da cas ta nha do Bra sil“

Cum pre-nos as si na lar que, em 5 de abril de
2000, no Ple ná rio des ta Casa foi apre sen ta do o Re -
que ri men to nº 164, de 2000, de au to ria do Se na dor
Na bor Jú ni or, no sen ti do de que o PLS nº 16 e, por de -
cor rên cia da tra mi ta ção con jun ta, tam bém pro je to sob 
co men to seja so bres ta do, ten do em vis ta tra tar de
ma té ria já dis cu ti da e apro va da por esta Co mis são e
que, no mo men to, aguar da de li be ra ção da Câ ma ra
dos De pu ta dos.

Ao pro je to, não fo ram apre sen ta das emen das.
E o re la tó rio.

II – Voto do Re la tor

A Lei nº 7.998, de 11 de ja ne i ro de 1990, que re -
gu la men tou o pro gra ma do se gu ro-de sem pre go, res -
trin giu, ori gi na ri a men te, a con ces são do pa ga men to
aos ca sos de dis pen sa sem jus ta ca u sa, in clu si ve a
in di re ta (art. 2º, I) em de sa cor do com a Cons ti tu i ção
Fe de ral. De fato, cir cuns cre ver o sen ti do do pre ce i to
cons ti tu ci o nal ”se gu ro-de sem pre go, em caso de de -
sem pre go in vo lun tá rio“ (art. 7º, II, da CF.), ape nas ao
de sem pre go de cor ren te da rup tu ra do con tra to ”sem
jus ta ca u sa“ dis tor ce, sem som bra de dú vi da, o sen ti-
do da tu te la cons ti tu ci o nal. Vale lem brar que há o de -
sem pre go de cor ren te da for ça ma i or, fa lên cia do em -
pre ga dor etc, que não é fru to de dis pen sa sem jus ta
ca u sa e tam bém não é pro du to da von ta de do tra ba-
lha dor. Con se qüen te men te, tam bém nes ses ca sos o
se gu ro é de vi do.

Assim, a am pli a ção da co ber tu ra do pro gra ma
do se gu ro-de sem pre go, para abran ger os tra ba lha do-
res no ex tra ti vis mo ve ge tal e be ne fi ci a men to do açaí
e da cas ta nha do Bra sil, está em per fe i ta con so nân cia
com o dis po si ti vo cons ti tu ci o nal, vez que, no pe río do
de en tres sa fra, es ses tra ba lha do res fi cam de so cu pa-
dos in vo lun ta ri a men te.

Ade ma is, como mu i to bem sa li en tou a Se na do-
ra Ma ri na Sil va na jus ti fi ca ção de seu pro je to, a des -
pe i to das pro fun das trans for ma ções na es tru tu ra pro -
du ti va e ocu pa ci o nal ve ri fi ca das na nos sa eco no mia,
prin ci pal men te nos úl ti mos vin te anos, o ex tra ti vis mo
con ti nua de sem pe nhan do um pa pel so ci o e co nô mi co
da mais alta im por tân cia.

Ambas as pro po si ções são me ri tó ri as e de ex tre-
ma re le vân cia so ci al. A des pe i to de seu mé ri to, po rém,
cum pre-nos res sal tar que, em 11 de ju nho de 1997,
esta Co mis são de Assun tos So ci a is apro vou o Pro je to
de Lei do Se na do nº 16, de 1996, de au to ria do Se na dor
Na bor Jú ni or, que dis põe so bre a mes ma ma té ria e,
que, atu al men te, en con tra-se tra mi tan do na Co mis são
de Tra ba lho, Admi nis tra ção e Ser vi ço Pú bli co da Câ ma-
ra dos De pu ta dos como PL nº 3.601, de 1997.

Assim, ten do em vis ta o re que ri men to nº 164, de 
2000 e tra tan do-se de as sun to já apro va do por esta
Co mis são, ao mes mo tem po que aguar da pela de li-
be ra ção da Câ ma ra dos De pu ta dos, en ten de mos que 
am bos os pro je tos de vam ser so bres ta dos até de fi ni-
ção fi nal da que la Casa.

Pelo ex pos to, com base no art. 335, I, com bi na-
do com o art. 412, VI, do Re gi men to Inter no do Se na-
do Fe de ral, opi na mos pelo so bres ta men to do Pro je to
de Lei do Se na do nº 68, de 2000, e do Pro je to de Lei
do Se na do nº 5, de 2000.

Sala da Co mis são, Mo za ril do Ca val can ti, Re la tor.
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MINUTA

Da Co mis são de Assun tos So ci a is,
em de ci são ter mi na ti va, so bre o Pro je to
de Lei do Se na do nº 5, de 2000 que
”Acrescen ta dis po si ti vos à Lei nº 7.998,
de 11 de ja ne i ro de 1990, para con ce der o
be ne fí cio do se gu ro-de sem pre go aos tra-
ba lha do res que es pe ci fi ca e dá ou tras
pro vi dên ci as“ que tra mi ta em con jun to
com o Pro je to de Lei do Se na do nº 68, de
2000 que ”Dis põe so bre a con ces são do
be ne fí cio de se gu ro-de sem pre go ao tra-
ba lha dor ex tra ti vis ta ve ge tal du ran te o pe -
río do em que es ti ver im pe di do de exer cer
sua ati vi da de e dá ou tras pro vi dên ci as ”.

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

I – Re la tó rio

São sub me ti dos ao exa me des ta Co mis são de
Assun tos So ci a is, em ca rá ter ter mi na ti vo, o Pro je to de
Lei do Se na do nº 5, de 2000 e o Pro je to de Lei do Se na-
do MP 68, de 2000, tra mi tan do em con jun to com o pri -
me i ro, que têm por fi na li da de es ten der o be ne fí cio do se -
gu ro-de sem pre go aos tra ba lha do res ex tra ti vis tas ve ge-
ta is e be ne fi ci a do res do açaí e da cas ta nha do Bra sil.

Ao jus ti fi car sua ini ci a ti va, o au tor da pro po si ção
ale ga:

”O se gu ro-de sem pre go re pre sen ta uma
me di da com pen sa tó ria de po lí ti ca so ci al ex tre-
ma men te im por tan te no Bra sil. Isso ocor re es-
pe ci al men te por que não dis po mos de po lí ti cas
de ren da mí ni ma e de dis tri bu i ção de ren da efi -
ca zes. Infe liz men te, a área de co ber tu ra des se
ins ti tu to está li mi ta da aos tra ba lha do res for ma is
e aos tra ba lha do res na pes ca. Num país com
ele va da in for ma li da de, es ses li mi tes de abran-
gên cia são pe que nos. Mu i tas ou tras ca te go ri as
de tra ba lha do res me re cem uma aten ção es pe-
ci al. No nos so en ten der, esse é o caso dos tra -
ba lha do res no ex tra ti vis mo e be ne fi ci a men to do
açaí e da cas ta nha do Bra sil ”.

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

É o re la tó rio.

II – Voto do Re la tor

A Lei nº 7.998, de 11 de ja ne i ro de 1990, que re -
gu la men tou o pro gra ma do se gu ro-de sem pre go, res -
trin giu, ori gi na ri a men te, a con ces são do pa ga men to
aos ca sos de dis pen sa sem jus ta ca u sa, in clu si ve a
in di re ta (art. 2º, I), em de sa cor do com a Cons ti tu i ção

Fe de ral. De fato, cir cuns cre ver o sen ti do do pre ce i to
cons ti tu ci o nal ”se gu ro-de sem pre go, em caso de de-
sem pre go in vo lun tá rio“ (art. 7, II da CF.) a ape nas ao
de sem pre go de cor ren te da rup tu ra do con tra to ”sem
jus ta ca u sa“ dis tor ce, sem som bra de dú vi da, o sen ti-
do da tu te la cons ti tu ci o nal. Vale lem brar que há o de -
sem pre go de cor ren te da for ça ma i or, fa lên cia do em -
pre ga dor etc... que não é fru to de dis pen sa sem jus ta
ca u sa e tam bém não é pro du to da von ta de do tra ba-
lha dor. Con se qüen te men te, tam bém nes ses ca sos o
se gu ro é de vi do.

Assim, a am pli a ção da co ber tu ra do pro gra ma
do se gu ro-de sem pre go, para abran ger os tra ba lha do-
res no ex tra ti vis mo ve ge tal e be ne fi ci a men to do açaí
e da cas ta nha do Bra sil, está em per fe i ta con so nân cia
com o dis po si ti vo cons ti tu ci o nal, vez que, no pe río do
de en tres sa fra, es ses tra ba lha do res fi cam de so cu pa-
dos in vo lun ta ri a men te.

Ade ma is, como mu i to bem sa li en tou a Se na do-
ra Ma ri na Sil va, na jus ti fi ca ção de seu pro je to, a des -
pe i to das pro fun das trans for ma ções na es tru tu ra pro -
du ti va e ocu pa ci o nal ve ri fi ca das na nos sa eco no mia,
prin ci pal men te nos úl ti mos vin te anos, o ex tra ti vis mo
con ti nua de sem pe nhan do um pa pel so ci o e co nô mi co
da mais alta im por tân cia.

Abran gen do ati vi da des ex tre ma men te di ver si fi-
ca das e que apre sen tam gra us va riá ve is de in ser ção
na eco no mia for mal, o ex tra ti vis mo é ain da qua se que 
a úni ca ga ran tia de sub sis tên cia de mi lhões de bra si-
le i ros, à mar gem do mer ca do for mal de tra ba lho. Vale
res sal tar que o se tor tor na-se ain da mais im por tan te
na me di da em que as mu dan ças tec no ló gi cas e or ga-
ni za ci o na is na es fe ra da pro du ção, em cur so na eco -
no mia bra si le i ra, apon tam para um de crés ci mo nas
ta xas de cres ci men to da ge ra ção de em pre gos.

Ocor re que essa ins ta bi li da de afe ta, da mes ma
for ma, o ex tra ti vis mo ve ge tal, que tam bém en vol ve
um sig ni fi ca ti vo con tin gen te po pu la ci o nal, prin ci pal-
men te nas re giões Nor te e Cen tro-Oes te. No ex tra ti-
vis mo ve ge tal, as ati vi da des, além de ca rac te ri za das
pela sa zo na li da de, de vem ser, mu i tas ve zes, li mi ta-
das ou mes mo pro i bi das por nor mas le ga is, como
for ma de as se gu rar sua sus ten ta bi li da de.

Ambas as pro po si ções são me ri tó ri as e de ex -
tre ma re le vân cia so ci al. Nes se sen ti do, no nos so en -
ten di men to, é con ve ni en te que apre sen te mos pro po-
si ção subs ti tu ti va que in cor po re ele men tos con ti dos
nos res pec ti vos pro je tos.

Pelo ex pos to, opi na mos pela apro va ção do
Pro je to de Lei do Se na do nº 68, de 2000, pela sua
ma i or abran gên cia, e pela apro va ção par ci al do Pro -
je to de Lei do Se na do nº 5, de 2000, na for ma da
se guin te emen da:
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EMENDA Nº

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 68, DE 2000

Dis põe so bre a con ces são do be ne fí-
cio de se gu ro-de sem pre go ao tra ba lha dor
ex tra ti vis ta ve ge tal e ao be ne fi ci a dor do
açaí e da cas ta nha do Bra sil du ran te o pe -
río do em que es ti ver im pe di do de exer cer
sua ati vi da de e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º A Lei nº 8.287, de 20 de de zem bro de

1991, pas sa a vi go rar com as se guin tes al te ra ções:

”Art. 1º O pes ca dor pro fis si o nal, o ex-
tra ti vis ta ve ge tal e o be ne fi ci a dor do açaí e
da cas ta nha do Bra sil que exer çam suas ati -
vi da des de for ma ar te sa nal, in di vi du al men te
ou em re gi me de eco no mia fa mi li ar, sem
con tra ta ção de ter ce i ros, fa rão jus ao be ne-
fí cio de se gu ro-de sem pre go, no va lor de um 
sa lá rio-mí ni mo men sal, du ran te o pe río do
de pro i bi ção le gal de ati vi da de pes que i ra,
para a pre ser va ção da es pé cie, e du ran te o
pe río do em que for im pró pria ou não re co-
men dá vel a ex plo ra ção ex tra ti vis ta, res pec ti-
va men te. (NR)

..............................................................
§ 2º-A O pe río do de pro i bi ção de ati vi-

da de ex tra ti vis ta ve ge tal é o fi xa do pelo
Insti tu to Bra si le i ro do Meio Ambi en te e dos
Re cur sos Na tu ra is Re no vá ve is (Iba ma),
con si de ran do os ci clos bi o ló gi cos evo lu ti vos
e as ca rac te rís ti cas cli má ti cas re gi o na is.

..............................................................
Art. 2º-A Para se ha bi li tar ao be ne fí cio,

o ex tra ti vis ta ve ge tal e o be ne fi ci a dor do
açaí e da cas ta nha do Bra sil de ve rão apre-
sen tar ao ór gão com pe ten te do Mi nis té rio
do Tra ba lho e da Pre vi dên cia So ci al:

I – ates ta do do sin di ca to da ca te go ria
a que es te ja fi li a do, ou do ór gão do Iba ma,
com ju ris di ção so bre a área onde atue o ex -
tra ti vis ta ve ge tal, ou, em úl ti mo caso, de cla-
ra ção de dois ex tra ti vis tas ve ge ta is pro fis si-
o na is idô ne os, com pro van do:

a) o exer cí cio da pro fis são na for ma do 
art. 1º;

b) que se de di cou à ati vi da de, em ca-
rá ter inin ter rup to, du ran te o pe río do trans-
cor ri do en tre a pa ra li sa ção an te ri or e aque la
em cur so;

c) que a sua ren da não é su pe ri or a
R$151,00 (cen to e cin qüen ta e um re a is)
men sa is;

II – com pro van tes do pa ga men to da
con tri bu i ção pre vi den ciá ria;

III – se se rin gue i ro, além das exi gên ci-
as cons tan tes dos in ci sos I e II, pro va de re -
gis tro pro fis si o nal no Iba ma, há, no mí ni mo,
três anos, e ates ta do do Con se lho Na ci o nal
de Se rin gue i ros;

.............................................................”

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

Sala da Co mis são, Mo za ril do Ca val can ti, Re -
la tor.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

....................................................................................
Art. 7º São di re i tos dos tra ba lha do res ur ba nos e

ru ra is, além de ou tros que vi sem à me lho ria de sua
con di ção so ci al:
....................................................................................

II – se gu ro-de sem pre go, em caso de de sem pre-
go in vo lun tá rio;

PARECER Nº 424 DE 2002

Da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti-
ça Ci da da nia, so bre a Pro pos ta de Emen -
da à Cons ti tu i ção nº 18, de 2002,
(407/2001 na Câ ma ra dos De pu ta dos) de
ini ci a ti va do Pre si den te da Re pú bli ca que 
al te ra os arts. 100 e 156 da Cons ti tu i ção
Fe de ral e o art. 81 do Ato das Dis po si-
ções Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as, e
acres cen ta os arts. 84, 85, 86, 87 e 88 ao
Ato da Dis po si ções Cons ti tu ci o na is Tran-
si tó ri as

Re la tor: Se na dor Ber nar do Ca bral

I – Re la tó rio

Vem a exa me a pro po si ção aci ma iden ti fi ca da,
cujo ob je to, plú ri mo. e:

a) al te rar o art. 100 da par te per ma nen te da
Cons ti tu i ção Fe de ral vi gen te, para ve dar a ex pe di ção
de pre ca tó rio com ple men tar ou su ple men tar de va lor
pago, bem como fra ci o na men to, re par ti ção ou que bra
de va lor da exe cu ção;
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b) in se rir dis po si ti vos no vos no ADCT, para dar
re gra men to tran si tó rio ao pa ga men to de pre ca tó ri os;

c) al te rar o art. 156 da par te per ma nen te, para
im por novo tra ta men to cons ti tu ci o nal ao im pos to mu -
ni ci pal so bre ser vi ços de qual quer na tu re za, bem
como in se rir dis po si ti vo tran si tó rio alu si vo a esse im -
pos to;

d) al te rar o art. 81 do ADCT, para im por mo di fi-
ca ção no pra zo a quo da cons ti tu i ção do fun do com -
pos to pe los re cur sos re ce bi dos pela União em ra zão
de de ses ta ti za ção;

e) in se rir no vos dis po si ti vos no ADCT, tra tan do
da con tri bu i ção pro vi só ria so bre mo vi men ta ção ou
trans mis são de va lo res e de cré di tos e di re i tos de na -
tu re za fi nan ce i ra – CPMF.

Essa pro pos ta de emen da à Cons ti tu i ção che ga
ao Se na do Fe de ral já ten do sido apro va da pela Câ -
ma ra dos De pu ta dos.

A tra mi ta ção re gi men tal nes ta Casa trou xe a
pro po si ção a exa me des ta Co mis são.

É o re la tó rio.

II – Aná li se

A Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 18, de
2002 (nº 407, de 2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos) nos
ter mos em que la vra da, en con tra óbi ce no art. 371 do
Re gi men to Inter no des ta Casa, que trans cre vo:

Art. 371. É ve da da a apre sen ta ção de
Pro pos ta que ob je ti ve al te rar dis po si ti vos
sem cor re la ção di re ta en tre si. (gri fei)

A ób via ine xis tên cia de cor re la ção en tre as al te-
ra ções pre ten di das na dis ci pli na cons ti tu ci o nal dos
pre ca tó ri os, no im pos to mu ni ci pal so bre ser vi ços de
qual quer na tu re za, no fun do de de ses ta ti za ção e na
CPMF im pe de o tra ta men to da pre sen te pro po si ção
como uma uni da de.

O men ci o na do art. 371 do Re gi men to pro pug na
a uni da de te má ti ca da pro po si ção por que a mis tu ra
de ma té ri as ca rac te ri za-se como uma ir re gu la ri da de
do pro ces so le gis la ti vo, uma vez que é ir ra zoá vel su -
por que os Se na do res da Re pú bli ca que se rão cha -
ma dos a de ci dir so bre a pro pos ta de emen da à Cons -
ti tu i ção te rão, so bre os ou tros te mas nela ven ti la dos.
O mes mo ju í zo de va lor e a mes ma de ci são.

Si tu a ção como esta não é no vi da de no Se na do
Fe de ral. Em fe ve re i ro de 1993, quan do da apre ci a ção
da PEC nº 2, de 1993 (nº 48, de 1991 na Câ ma ra dos
De pu ta dos), que al te ra dis po si ti vos da Cons ti tu i ção
Fe de ral (Sis te ma Tri bu tá rio Na ci o nal) e que re sul tou
na Emen da Cons ti tu ci o nal nº 3 de 1993, esta Casa
de pa rou-se com o pro ble ma de se pa rar as ma té ri as
ou man ter a uni da de da pro po si ção.

O pro pó si to des te Re la tor não é o de obs ta cu li-
zar a tra mi ta ção de ma té ria de ta ma nha re le vân cia.
To da via, a vo ta ção no Par la men to, mor men te a vo ta-
ção no pro ces so re for ma dor, re quer res pon sa bi li da de
pú bli ca, re fle xão e pro fun di da de ana lí ti ca.

Por isso, o exa me da PEC nº 18, de 2002, não
pode ser pro ces sa do em de sa cor do com as nor mas
re gi men ta is. Há que se en con trar, por tan to, à luz da
Nor ma Inter na, uma so lu ção ca paz de as se gu rar aos
Se nho res Se na do res o di re i to de apre ci a ção, em se -
pa ra do, de cada uma das ma té ri as cons tan tes da re -
fe ri da pro po si ção.

Nes se sen ti do, sal vo me lhor ju í zo, o art. 48, XIV,
com bi na do com o art. 300, II, am bos trans cri tos a se -
guir, con tem plam a pos si bi li da de de exa me in di vi du a-
li za do por as sun to:

”Art. 48. Ao Pre si den te com pe te:
..............................................................
XIV – ori en tar as dis cus sões e fi xar os

pon tos so bre que de vam ver sar, po den do,
quan do Con ve ni en te, di vi dir as pro po si ções
para fins de

Vo ta ção;“ (gri fei)
”Art. 300. Na vo ta ção, se rão obe de ci-

das as se guin tes nor mas:
..............................................................
II – a vo ta ção do pro je to, sal vo de li be-

ra ção do Ple ná rio, será em glo bo, po den do
a Pre si dên cia di vi dir a pro po si ção, quan do
con ve ni en te“; (gri fei)

A vis ta dis so, e com am pa ro no art. 372 do Re gi-
men to Inter no, com bi na do com o art. 133, V, d, do
mes mo di plo ma, emer ge a ne ces si da de des ta Co mis-
são su ge rir ao Pre si den te do Se na do Fe de ral, que di -
vi da a pro po si ção, para efe i to de vo ta ção, a fim de que 
cada ma té ria seja apre ci a da se pa ra da men te.

Nes sa li nha de ra ci o cí nio, em bo ra este pa re cer
seja úni co, por ser ins tru tó rio da pro po si ção, a se guir,
na par te da aná li se do mé ri to das ma té ri as, a Pro pos-
ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 18, de 2002, será
exa mi na da por tó pi cos, nes tes ter mos:

a) o pri me i ro, abran gen do os dis po si ti vos que
cu i dam dos pre ca tó ri os (arts. 100 da par te per ma nen-
te e 86 e 87 da par te tran si tó ria);

b) o se gun do, res tri to às mu dan ças pre ten di das
so bre o art 156 da par te per ma nen te e art. 88 do ADCT;

c) o ter ce i ro, ve i cu lan do as al te ra ções pre ten di-
das ao art. 8º do ADCT; 

d) o quar to, res tri to às al te ra ções alu si vas à
CPMF, nos no vos arts. 84 e 85 do ADCT.

É a pre li mi nar que ora sus ci ta mos. – Se na dor
Ber nar do Ca bral, Re la tor.
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Mé ri to

Aco lhi da a pre li mi nar, de ve mos sa li en tar que
an tes de pro ce der à aná li se do mé ri to dos itens a, b, c
e d fo ram re ce bi das seis emen das ao tex to, con for me
qua dro acos ta do ao pre sen te, acom pa nha do do res -
pec ti vo Pa re cer.

Qu an to ao item a:
Art. 1º O art. 100 da Cons ti tu i ção Fe de ral pas sa

a vi go rar acres ci do do se guin te § 4º, re nu me ran do-se
os sub se qüen tes:

Art. 100. ................................................

..............................................................
§ 4º São ve da dos a ex pe di ção de pre -

ca tó rio com ple men tar ou su ple men tar de
va lor pago, bem como fra ci o na men to, re par-
ti ção ou que bra do va lor da exe cu ção, a fim
de que seu pa ga men to não se faça, em par -
te, na for ma es ta be le ci da no § 3º des te ar ti-
go e, em par te, me di an te ex pe di ção de pre -
ca tó rio.

......................................................”(NR)
”Art. 86. Se rão pa gos con for me dis pos-

to no art. 100 da Cons ti tu i ção Fe de ral, não
se lhes apli can do a re gra de par ce la men to
es ta be le ci da no ca put do art. 78 des te Ato
das Dis po si ções Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri-
as, os dé bi tos da Fa zen da Fe de ral, Esta du-
al, Dis tri tal ou Mu ni ci pal ori un dos de sen ten-
ças tran si ta das em jul ga do, que pre en cham,
cu mu la ti va men te, as se guin tes con di ções:

I – ter sido ob je to de emis são de pre-
ca tó ri os ju di ciá ri os;

II – ter sido de fi ni dos como de pe que-
no va lor pela lei de que tra ta o § 3º do art.
100 da Cons ti tu i ção Fe de ral ou pelo art. 87
des te Ato das Dis po si ções Cons ti tu ci o na is
Tran si tó ri as;

III – es tar, to tal ou par ci al men te, pen-
den tes de pa ga men to na data da pu bli ca ção
des ta Emen da Cons ti tu ci o nal.

§ 1º Os dé bi tos a que se re fe re o ca-
put des te ar ti go, ou os res pec ti vos sal dos,
se rão pa gos na or dem cro no ló gi ca de apre -
sen ta ção dos res pec ti vos pre ca tó ri os, com
pre ce dên cia so bre os de ma i or va lor.

§ 2º Os dé bi tos a que se re fe re o ca put
des te ar ti go, se ain da não ti ve rem sido ob je to de
pa ga men to par ci al, nos ter mos do art. 78 des te
Ato das Dis po si ções Cons ti tu ci ona is Tran si tó ri-

as, po de rão ser pa gos em duas par ce las
anu a is, se as sim dis pu ser a lei.

§ 3º Obser va da a or dem cro no ló gi ca
de sua apre sen ta ção, os dé bi tos de na tu re-
za ali men tí cia pre vis tos nes te ar ti go te rão
pre ce dên cia para pa ga men to so bre to dos
os de ma is.“

”Art. 87. Para efe i to do que dis põem o
§ 3º do art. 100 da Cons ti tu i ção Fe de ral e o
art. 78 des te Ato das Dis po si ções Cons ti tu-
ci o na is Tran si tó ri as se rão con si de ra dos de
pe que no va lor, até que se dê a pu bli ca ção
ofi ci al das res pec ti vas leis de fi ni do ras pe los
Entes da Fe de ra ção, ob ser va do o dis pos to
no § 4º do art. 100 da Cons ti tu i ção Fe de ral,
os dé bi tos ou obri ga ções con sig na dos em
pre ca tó rio ju di ciá rio, que te nham va lor igual
ou in fe ri or a:

I – qua ren ta sa lá ri os mí ni mos, pe ran te
a Fa zen da dos Esta dos e do Dis tri to Fe de ral;...

II – trin ta sa lá ri os mí ni mos, pe ran te a
Fa zen da dos Mu ni cí pi os.

Pa rá gra fo úni co. Se o va lor da exe cu-
ção ul tra pas sar o es ta be le ci do nes te ar ti go,
o pa ga men to far-se-á, sem pre, por meio de
pre ca tó rio, sen do fa cul ta da à par te exe-
qüen te a re nún cia ao cré di to do va lor ex ce-
den te, para que pos sa op tar pelo pa ga men-
to do sal do sem o pre ca tó rio, da for ma pre-
vis ta no § 3º do art. 100.”

Qu an to ao item b:
Art. 2º o § 3º do art. 156 da Cons ti tu i ção Fe de ral

pas sa a vi go rar com a se guin te re da ção:

“Art. 156 ................................................
..............................................................
§ 3º Em re la ção ao im pos to pre vis to no 

in ci so III do ca put des te ar ti go, cabe a lei
com ple men tar:

I – Fi xar as suas alí quo tas má xi mas e
mí ni mas;

..............................................................
III – re gu lar a for ma e as con di ções

como isen ções, in cen ti vos e be ne fí ci os fis-
ca is se rão con ce di dos e re vo ga dos.

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

“Art. 88 Enquan to lei com ple men tar não dis ci-
pli nar o dis pos to nos in ci sos I e III do § 3º do art.
156 da Cons ti tu i ção Fe de ral, o im pos to a que se re -
fe re o in ci so III do ca put do mes mo ar ti go”:
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I – terá alí quo ta mí ni ma de dois por
cen to, ex ce to para os ser vi ços a que se re -
fe rem os itens 32, 33 e 34 da lis ta de Ser vi-
ços ane xa ao De cre to-Lei nº 406, de 31 de
de zem bro de 1968;

II – não será ob je to de con ces são de
isen ções, in cen ti vos e be ne fí ci os fis ca is,
que re sul te, di re ta ou in di re ta men te, na re-
du ção da alí quo ta mí ni ma es ta be le ci da no
in ci so I.

Qu an to ao item c:
Art. 3º O art. 81 do Ato das Dis po si ções Cons ti-

tu ci o na is Tran si tó ri as pas sa a vi go rar com a se guin te
re da ção:

”Art. 81. E ins ti tu í do Fun do cons ti tu í do pe los re cur-
sos re ce bi dos pela União em de cor rên cia da de ses ta ti-
za ção de so ci e da de de eco no mia mis ta ou em pre sas pú -
bli cas por elas con tro la das, di re tas ou in di re ta men te,
quan do a ope ra ção en vol ver a ali e na ção do res pec ti vo
con tro le aci o ná rio a pes soa ou en ti da de não in te gran te
da Admi nis tra ção Pú bli ca, ou de par ti ci pa ção so ci e tá ria
re ma nes cen te após as ali e na ções, cu jos ren di men tos,
ge ra dos a par tir de lº de ja ne i ro de 2004, re ver te rão ao
Fun do de Com ba te e Erra di ca ção da Po bre za.“

(NR)
Qu an to ao item d:
“Art. 84. A con tri bu i ção pro vi só ria so bre mo vi-

men ta ção ou trans mis são de va lo res e de cré di tos e
di re i tos de na tu re za fi nan ce i ra, pre vis ta nos arts. 74,
75 e 80, I, des te Ato das Dis po si ções Cons ti tu i ções
Tran si ta ri as, será co bra da até 31 de de zem bro de
2004, ob ser van do o dis pos to no § 6º do art. 195 da
Cons ti tu i ção Fe de ral”.

§ 1º Fica pror ro ga da, até a data re fe ri-
da no ca put des te ar ti go, a vi gên cia da Lei
nº 9.311, de 24 de ou tu bro de 1996, e suas
al te ra ções.

§ 2º Do pro du to da ar re ca da ção da
con tri bu i ção so ci al de que tra ta este ar ti go
será des ti na da à par ce la cor res pon den te à
alí quo ta de:

I – vin te cen té si mos por cen to ao Fun -
do Na ci o nal de Sa ú de, para fi nan ci a men to
das ações e ser vi ços de sa ú de;

II – dez cen té si mos por cen to ao cus-
te io da pre vi dên cia so ci al;

III – oito cen té si mos por cen to ao Fun -
do de Com ba te e Erra di ca ção da Po bre za,
de que tra tam os arts. 80 e 81 des te Ato das 
Dis po si ções Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as.

§ 3º A alí quo ta da con tri bu i ção de que tra ta este
ar ti go será de:

I – trin ta e oito cen té si mos por cen to,
nos exer cí ci os fi nan ce i ros de 2002 e 2003;

II – oito cen té si mos por cen to, no exer -
cí cio fi nan ce i ro de 2004, quan do será in te-
gral men te des ti na da ao Fun do de Com ba te
e Erra di ca ção da Po bre za, de que tra tam os 
arts. 80 e 81 des te Ato das Dis po si ções
Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as.”.

Art. 85. A con tri bu i ção a que se re fe re o art. 84
des te Ato das Dis po si ções Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as
não in ci di rá, a par tir do tri gé si mo dia da data da pu bli-
ca ção des ta Emen da Cons ti tu ci o nal, nos lan ça men tos:

I – em con tas cor ren tes de de pó si to
es pe ci al men te aber tas e ex clu si va men te uti -
li za das para ope ra ções de:

a) câ ma ras e pres ta do ras de ser vi ços
de com pen sa ção e de li qui da ção de que tra -
ta o pa rá gra fo úni co do art. 2º da Lei nº
10.214, de 27 de mar ço de 2001;

b) com pa nhi as se cu ri ti za do ras de que
tra ta a Lei nº 9.514, de 20 de no vem bro de
1997;

c) so ci e da des anô ni mas que te nham
por ob je to ex clu si vo a aqui si ção de cré di tos
ori un dos de ope ra ções pra ti ca das no mer-
ca do fi nan ce i ro;

II – em con tas cor ren tes de de pó si to,
re la ti vos a:

a) ope ra ções de com pra e ven da de
ações, re a li za das em re cin tos ou sis te mas
de ne go ci a ção de bol sas de va lo res e no
mer ca do de bal cão or ga ni za do;

b) con tra tos re fe ren ci a dos em ações
ou ín di ces de ações, em suas di ver sas mo -
da li da des, ne go ci a dos em bol sas de va lo-
res, de mer ca do ri as e de fu tu ros;

III – em con tas de in ves ti do res es tran ge-
i ros, re la ti vos a en tra das no País e a re mes-
sas para o ex te ri or de re cur sos fi nan ce i ros
em pre ga dos, ex clu si va men te, em ope ra ções
e con tra tos re fe ri dos no in ci so II des te ar ti go.

§ 1º O Po der Exe cu ti vo dis ci pli na rá o
dis pos to nes te ar ti go no pra zo de trin ta dias
da data de pu bli ca ção des ta Emen da Cons -
ti tu ci o nal.

§ 2º O dis pos to no in ci so I des te ar ti go
apli ca-se so men te às ope ra ções re la ci o na-
das em ato do Po der Exe cu ti vo, den tre
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aque las que, cons ti tu am o ob je to so ci al das
re fe ri das en ti da des.

§ 3º O dis pos to no in ci so II des te ar ti-
go apli ca-se ope ra ções e con tra tos efe tu a-
dos por in ter mé dio de ins ti tu i ções fi nan ce i-
ras, so ci e da des cor re to ras de tí tu los e va lo-
res mo bi liá ri os, so ci e da des dis tri bu i do ras de
tí tu los e va lo res mo bi liá ri os e so ci e da des
cor re to ras de mer ca do ri as."

Voto

A pre sen te pro po si ção, como re fe ri do ao lon go
do Re la tó rio, diz res pe i to à Emen da à Cons ti tu i ção nº

18, de 2002, apro va da pela Câ ma ra dos De pu ta dos e
que está com os pres su pos tos re gi men ta is e pro ces-
su a is le gis la ti vos aten di dos, uma vez que esta Co mis-
são apro vou a pre li mi nar de su ges tão ao Pre si den te
do Se na do Fe de ral de que seja a pro po si ção di vi di da,
para efe i to de vo ta ção, a fim de que cada ma té ria seja
apre ci a da se pa ra da men te.

Por essa ra zão, so mos pela apro va ção da pre -
sen te Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção, re la ti va
aos itens 2a, 2b, 2c, e 2d.

E por fim, quan to às Emen das apre sen ta das se -
gue o voto, em se pa ra do, a cada uma.

Sala da Co mis são, 22 de maio de 2002. – Ber-
nar do Ca bral, Re la tor.
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Sala das Re u niões, 22 de maio de 2002. –
Osmar Dias, Pre si den te, em exer cí cio – Ber nar do
Ca bral, Re la tor – Ro ber to Fre i re  – Antô nio Car los
Jú ni or – Ro me ro Jucá – Ro meu Tuma – Amir Lan -
do – Ma ria do Car mo Alves – Jef fer son Pé res –
Ger son Ca ma ta – Luiz Otá vio – Re gi nal do Du ar te
– Fran ce li no Pe re i ra – José Edu ar do Du tra.

Com ple men tam as as si na tu ras dos mem bros da
co mis são, nos ter mos do art. 356, pa rá gra fo úni co do
RISF, os Se nho res Se na do res: Fer nan do Ri be i ro – Car -
los Be zer ra – Se bas tião Ro cha – Be ní cio Sam pa io –
José Fo ga ça – Mar lu ce Pin to – Mo re i ra Men des – Ca -
sil do Mal da ner – Ari Stad ler – Edu ar do Su plicy – José
Agri pi no Maia – Artur da Tá vo la – Re nan Ca lhe i ros.
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O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O Expe -
di en te lido vai à pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O Pa re-
cer nº 424, de 2002-CCJ, lido an te ri or men te, re fe ren-
te à PEC da CPMF, re la ta da pelo Se na dor Ber nar do
Ca bral, vai à pu bli ca ção, de acor do com o Re gi men to
Inter no.

So bre a mesa, pro pos ta de emen da à Cons ti-
tu i ção que será lida pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí-
cio, Se na dor Ro meu Tuma.

É lida a se guin te:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
Nº 26, DE 2002

Alte ra o art. 228 da Cons ti tu i ção Fe-
de ral, para re du zir a ida de pre vis ta para a 
im pu ta bi li da de pe nal, nas con di ções que
es ta be le ce.

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

Art. 1º O art. 228 da Cons ti tu i ção Fe de ral pas sa
a vi go rar acres ci do do se guin te pa rá gra fo úni co:

Art. 228. ................................................
Pa rá gra fo úni co. Os me no res de de zo i-

to e ma i o res de de zes se is anos res pon de-
rão pela prá ti ca de cri me he di on do ou con -
tra a vida, na for ma da lei, que exi gi rá la u do
téc ni co, ela bo ra do por jun ta no me a da pelo
Juiz, para ates tar se o agen te, à épo ca dos
fa tos, ti nha ca pa ci da de de en ten der o ca rá-
ter ilí ci to de seu ato;

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

Jus ti fi ca ção

A Cons ti tu i ção Fe de ral de 1988 re pe te os ter -
mos do Có di go Pe nal, de 1940, que con si de ra inim pu-
tá ve is os me no res de de zo i to anos de ida de. Não nos

pa re ce ne ces sá rio, no âm bi to des ta pro po si ção, aler -
tar os Se nho res Con gres sis tas so bre a ne ces si da de
de que se jam to ma das me di das mais fir me no com -
ba te à cri mi na li da de e de lin qüên cia que gras sam em
nos so País.

Mas con si de ro es sen ci al, para res sal tar a con -
ve niên cia e opor tu ni da de do de ba te que ora pro po-
mos, re cor dar os Mem bros do Par la men to para o fato
de que, nos úl ti mos ses sen ta anos, ocor reu um pro -
ces so de ine gá vel ama du re ci men to dos nos sos ado -
les cen tes.

No mais das ve zes e, so bre tu do, nos cen tros
ur ba nos, um jo vem de de zes se is anos, nos dias atu -
a is, de tém in for ma ções, co nhe ci men to, ex pe riên cia
de vida que lhe per mi tem dis cer nir so bre a na tu re za
lí ci ta ou ilí ci ta de seu com por ta men to. Co nhe ce a re -
a li da de e tem con di ções de com por tar-se, di an te
dela, com sen so de res pon sa bi li da de.

Ape sar des se qua dro ser para nós evi den te,
não es ta mos pro pon do, sim ples men te, a re du ção da 
inim pu ta bi li da de pe nal para de zes se is anos, como
ou tros co le gas par la men ta res o fi ze ram, em ou tras
opor tu ni da des.

Li mi ta mo-nos a su ge rir que, na hi pó te se do co -
me ti men to de cri me he di on do ou con tra a vida,
quan do o la u do téc ni co de uma jun ta es pe ci a li za da,
no me a da pelo Juiz, con clu ir pela ca pa ci da de do
agen te de per ce ber, à épo ca dos fa tos, a na tu re za
cri mi no sa de seu com por ta men to, po de rá o agen te
res pon der ao pro ces so cri mi nal per ti nen te, em que
lhe será pos si bi li ta da am pla de fe sa.

Con si de ra mos a pre sen te pro pos ta a ex pres-
são da bus ca de um en ten di men to quan to a esse
as sun to tão po lê mi co e que, con for me re gis tra a his -
tó ria re cen te do Con gres so bra si le i ro, cos tu ma di vi-
dir opi niões. De um lado, não nos omi ti mos di an te
do au men to da cri mi na li da de; de ou tro, pre ser va mos
os jo vens de ida de en tre de zes se is e de zo i to anos
da im pu ta bi li da de pe nal ge né ri ca, bus can do as sim
uma so lu ção ne go ci a da.

Por tais ra zões, con cla ma mos os Se nho res
Con gres sis tas a dis cu tir e, de as sim en ten de rem,
aper fe i ço ar esta Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i-
ção, a qual, a nos so ver, ex pres sa a jus ta pre o cu pa-
ção do Par la men to bra si le i ro com re la ção ao ne ces-
sá rio com ba te à de lin qüên cia e cri mi na li da de em
nos so País.

Sala das Ses sões, 22 de maio de 2002. – Íris
Re zen de.
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LEGISLAÇÃo CITADA ANEXADA PELA
 SUBSECRETARIA DE ATA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
Art. 228. São pe nal men te inim pu tá ve is os me-

no res de de zo i to anos, su je i tos às nor mas da le gis la-
ção es pe ci al.
....................................................................................

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

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A pro-
pos ta de emen da à Cons ti tu i ção que aca ba de ser
lida está su je i ta às dis po si ções es pe cí fi cas cons tan-
tes dos arts. 354 e se guin tes do Re gi men to Inter no.

A ma té ria será pu bli ca da e des pa cha da à Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia.

So bre a mesa, pro je tos de lei do Se na do que se -
rão li dos pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor
Ro meu Tuma.

São li dos os se guin tes:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 137, DE 2002

Re vo ga o ca put do art. 83 da Lei nº
9.430, de 27 de de zem bro de 1996, que
tra ta da re pre sen ta ção fis cal re la ti va a
cri mes con tra a or dem tri bu tá ria.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica re vo ga do o ca put do art. 83 da Lei nº 

9.430, de 27 de de zem bro de 1996.
Art. 2º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -

bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

O ilí ci to pe nal tri bu tá rio é um aten ta do con tra o
pa tri mô nio do Esta do, a quem com pe te pro ver as ne -
ces si da des co le ti vas. Para o au tor do de li to, sig ni fi ca
en ri que ci men to ilí ci to à cus ta de con cor rên cia des le-
al. Para a so ci e da de, me nos le i tos nos hos pi ta is, me -
nos va gas nas es co las, me nos se gu ran ça pú bli ca,
me nos pes qui sa ci en tí fi ca etc. Assim, a so ne ga ção
fis cal é um pe ri go so ins tru men to de apro fun da men to
da in jus ti ça so ci al, ra zão pela qual pra ti ca men te to-
das as na ções ci vi li za das a ti pi fi cam como cri me, pu -
ni do com re clu são.

O dis po si ti vo que se pre ten de re vo gar tem a se -
guin te re da ção:
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Art. 83. A re pre sen ta ção fis cal para
fins pe na is re la ti va aos cri mes con tra a or-
dem tri bu tá ria de fi ni dos nos arts. 1º e 2º da
Lei nº 8.137, de 27 de de zem bro de 1990,
será en ca mi nha da ao Mi nis té rio Pú bli co
após pro fe ri da a de ci são fi nal, na es fe ra ad -
mi nis tra ti va, so bre a exi gên cia fis cal do cré -
di to tri bu tá rio cor res pon den te.

Pa rá gra fo úni co. ...................................

Ele sur giu a par tir de uma cons tru ção dou tri ná-
ria se gun do a qual o cri me con tra a or dem tri bu tá ria
tem como pres su pos to a su pres são ou a re du ção do 
tri bu to, fato cuja apu ra ção só se dá com o exa u ri-
men to do pro ces so ad mi nis tra ti vo cor res pon den te.
Se ria, por tan to, uma con di ção de pro ce di bi li da de da 
ação pe nal.

Entre tan to, apre ci an do Ação Di re ta de Incons ti-
tu ci o na li da de pro pos ta pelo Pro cu ra dor-Ge ral da Re -
pú bli ca, o Su pre mo Tri bu nal Fe de ral já en ten deu que
a nor ma se ria me ra men te ad mi nis tra ti va, no âm bi to
do Po der Exe cu ti vo, não se cons ti tu in do em pre ju di ci-
al ne ces sá ria da ação pe nal, vis to que o Mi nis té rio
Pú bli co, por qual quer for ma to man do co nhe ci men to
de atos cri mi no sos, não fica im pe di do de agir des de
logo, uti li zan do-se, para isso, dos me i os de pro va a
que ti ver aces so.

Em Di re i to Pro ces su al exis te o con ce i to da
ques tão pre ju di ci al, que pode ser ne ces sá ria ou fa cul-
ta ti va.

A pre ju di ci al ne ces sá ria de ter mi na, obri ga to ri a-
men te, a sus pen são do pro ces so prin ci pal, até so lu-
ção de fi ni ti va, em ou tra es fe ra de ju ris di ção, de ques -
tão re la ci o na da com o mé ri to da prin ci pal, vin cu lan do
a sua de ci são. Entre tan to, ela não im pe de a de nún cia,
nem a in qui ri ção de tes te mu nhas, tam pou co a pro du-
ção de qua is quer ou tras pro vas de na tu re za ur gen te,
nem re pre sen ta obs tá cu lo ao in qué ri to po li ci al. Não
faz sen ti do que se obs te a fase in ves ti ga ti va do cri me,
em que ape nas se apu ra a au to ria e a ma te ri a li da de
do de li to, não com por tan do qual quer ato de ci só rio de
ca rá ter pu ni ti vo con tra o in ves ti ga do.

A pre ju di ci al fa cul ta ti va é ob je to do art. 93 do
Có di go de Pro ces so Pe nal. que diz:

Art. 93. Se o re co nhe ci men to da exis-
tên cia da in fra ção pe nal de pen der de de ci-
são so bre ques tão di ver sa da pre vis ta no ar -
ti go an te ri or, da com pe tên cia do ju í zo cí vel,
e se nes te hou ver sido pro pos ta ação para
re sol vê-la, o juiz cri mi nal po de rá, des de que 
essa ques tão seja de di fí cil so lu ção e não
ver se so bre di re i to cuja pro va a lei ci vil li mi-

te, sus pen der o cur so do pro ces so, após a
in qui ri ção das tes te mu nhas e re a li za ção das 
ou tras pro vas de na tu re za ur gen te.

Como se vê, nes te caso, a pen dên cia na es fe-
ra cí vel, além de não im por tar obs tá cu lo à fase in-
ves ti ga ti va do cri me, não vin cu la a ins tân cia pe nal,
ca ben do ao juiz, a seu cri té rio, sus pen der ou não a
ação pe nal, a de pen der das pro vas de que dis pu ser
ou vier a pro du zir na ins tân cia pe nal.

O Su pre mo Tri bu nal já se pro nun ci ou, como vis -
to aci ma, no sen ti do de que o li tí gio ad mi nis tra ti vo
acer ca do cré di to tri bu tá rio de cor ren te de fato de li tu o-
so não con fi gu ra con di ção de pro ce di bi li da de da ação 
pe nal e o Mi nis té rio Pú bli co tem o po der de de ver, de -
pen den do dos ele men tos de que dis po nha, de pro ce-
der à de nún cia, mes mo an tes do des fe cho da lide ad -
mi nis tra ti va.

Assim, a dis cus são ad mi nis tra ti va do cré di to tri -
bu tá rio con fi gu ra, quan do mu i to, uma ques tão pre ju-
di ci al fa cul ta ti va, pos ta à dis cri ção do Juiz, não re per-
cu tin do na ini ci a ti va do Mi nis té rio Pú bli co e mu i to me -
nos vin cu lan do a de ci são ju di ci al.

Enten den do o Mi nis té rio Pú bli co que a no ti tia
cri mi nis con tem pla ele men tos su fi ci en tes para ca-
rac te ri zar a au to ria e a ma te ri a li da de do cri me,
cabe-lhe pro ce der à de nún cia. O Juiz, por sua vez, a
aco lhe rá ou não, de pen den do das pro vas ofe re ci das
que, se in su fi ci en tes, po de rão ser com ple ta das a seu
cri té rio (di li gên ci as, pe rí ci as etc.). Caso en ten da o
Juiz que a ma té ria é de tal sor te com ple xa, que so-
men te com os ele men tos ex tra í dos da de ci são ad mi-
nis tra ti va será ca paz de fir mar sua con vic ção, po de rá
sim ples men te aguar dá-la, não fi can do, to da via, a ela
vin cu la do.

O mais im por tan te a con si de rar, em toda essa
ques tão é a pos si bi li da de real de im pu ni da de, ante o 
ris co de pres cri ção da ação pe nal. Exis te sem pre
uma gran de de fa sa gem en tre o fato ge ra dor (que
co in ci de com o mo men to do co me ti men to do cri me)
e a con su ma ção do pro ces so ad mi nis tra ti vo. A su-
bor di na ção da ação pe nal ao pro nun ci a men to de fi ni-
ti vo da Admi nis tra ção im pli ca o ris co da pres cri ção
da ação pe nal, já que, en tre as ca u sas de sua in ter-
rup ção, pre vis tas no art. 117 do Có di go Pe nal, não
cons ta o iní cio do pro ces so ad mi nis tra ti vo de dis cus-
são do cré di to tri bu tá rio.

Mes mo que não ve nha a pres cre ver a ação pe -
nal, a sim ples de mo ra de seu iní cio aca ba por di lu ir as 
pro vas no tem po, cons pi ran do con tra a apu ra ção da
ver da de e a fa vor da im pu ni da de.
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Assim, por mi li tar con tra o in te res se da Admi nis-
tra ção Tribu tá ria, o qual, em úl ti ma aná li se, é o in te-
res se da co le ti vi da de, deve ser re vo ga do o art. 83, ca-
put, da Lei nº 9.430, de 1996, ca ben do, na con co mi-
tân cia de ação pe nal e pro ces so ad mi nis tra ti vo so bre
o mes mo fato, pre va le cer o tra ta men to de pre ju di ci al
fa cul ta ti va, pre vis to no art. 93 do CPP, re ser va da ao
Juiz da ação pe nal a fa cul da de de sus pen dê-la ou
não, a seu pru den te cri té rio, ja ma is se jus ti fi can do a
exis tên cia de me ca nis mos le ga is ten den tes a obs tru ir
ou re tar dar a sim ples apu ra ção do de li to.

Tais ar gu men tos em sua es sên cia, fo ram co lhi-
dos no ar ti go “Pro ce di bi li da de nos Cri mes Tri bu tá ri-
os”, de Luiz Mar cel los Cos ta de Bri to, in “Tri bu ta ção
em Re vis ta” (pu bli ca ção do Una fis co Sin di cal), ju-
lho/se tem bro de 1999, págs. 18-23.

É o que se co lo ca à de li be ra ção do Con gres so
Na ci o nal.

Sala das Ses sões, 22 de maio de 2002. – Se na-
dor Car los Be zer ra.

LEGISLAÇÃO CITADA

DECRETO-LEI Nº 3.689, 
DE 3 DE OUTUBRO DE 1941

Insti tui o Có di go de Pro ces so Pe nal

....................................................................................
Art. 93. – Se o re co nhe ci men to da exis tên cia da

in fra ção pe nal de pen der de de ci são so bre ques tão di -
ver sa da pre vis ta no ar ti go an te ri or, da com pe tên cia
do ju í zo cí vel, e se nes te hou ver sido pro pos ta ação
para re sol vê-la, o juiz cri mi nal po de rá, des de que
essa ques tão seja de di fí cil so lu ção e não ver se so bre
di re i to cuja pro va a lei ci vil li mi te, sus pen der o cur so
do pro ces so, após a in qui ri ção das tes te mu nhas e re -
a li za ção das ou tras pro vas de na tu re za ur gen te.
....................................................................................

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

Có di go Pe nal

....................................................................................
Art. 117.  O cur so da pres cri ção in ter rom pe-se:
I – pelo re ce bi men to da de nún cia ou da que i xa;
II – pela pro nún cia;
III – pela de ci são con fir ma tó ria da pro nún cia;
IV – pela sen ten ça con de na tó ria re cor rí vel;
V – pelo iní cio ou con ti nu a ção do cum pri men to

da pena;
 VI – pela re in ci dên cia.

§ 1º  Exce tu a dos os ca sos dos in ci sos V e VI
des te ar ti go, a in ter rup ção da pres cri ção pro duz efe i-
tos re la ti va men te a to dos os au to res do cri me. Nos
cri mes co ne xos, que se jam ob je to do mes mo pro ces-
so, es ten de-se aos de ma is a in ter rup ção re la ti va a
qual quer de les.

§ 2º  Inter rom pi da a pres cri ção, sal vo a hi pó te se
do in ci so V des te ar ti go, todo o pra zo co me ça a cor rer,
no va men te, do dia da in ter rup ção.
....................................................................................

 LEI Nº 9.430, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1996

Dis põe so bre a le gis la ção tri bu tá ria
fe de ral, as con tri bu i ções para a se gu ri da-
de so ci al, o pro ces so ad mi nis tra ti vo de
con sul ta e dá ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 83. A re pre sen ta ção fis cal para fins pe na is

re la ti va aos cri mes con tra a or dem tri bu tá ria de fi ni dos
nos arts. 1º e 2º da Lei nº 8.137, de 27 de de zem bro
de 1990, será en ca mi nha da ao Mi nis té rio Pú bli co
após pro fe ri da a de ci são fi nal, na es fe ra ad mi nis tra ti-
va, so bre a exi gên cia fis cal do cré di to tri bu tá rio cor -
res pon den te.

Pa rá gra fo úni co. As dis po si ções con ti das no ca-
put do art. 34 da Lei nº 9.249, de 26 de de zem bro de
1995, apli cam-se aos pro ces sos ad mi nis tra ti vos e
aos in qué ri tos e pro ces sos em cur so, des de que não
re ce bi da a de nún cia pelo juiz.
....................................................................................

LEI Nº 8.137, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1990

De fi ne cri mes con tra a or dem tri bu-
tá ria, eco nô mi ca e con tra as re la ções de
con su mo, e dá ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 1º Cons ti tui cri me con tra a or dem tri bu tá ria

su pri mir ou re du zir tri bu to, ou con tri bu i ção so ci al e
qual quer aces só rio, me di an te as se guin tes con du tas:

I – omi tir in for ma ção, ou pres tar de cla ra ção fal -
sa às au to ri da des fa zen dá ri as;

II – fra u dar a fis ca li za ção tri bu tá ria, in se rin do
ele men tos ine xa tos, ou omi tin do ope ra ção de qual-
quer na tu re za, em do cu men to ou li vro exi gi do pela lei
fis cal;

III – fal si fi car ou al te rar nota fis cal, fa tu ra, du pli-
ca ta, nota de ven da, ou qual quer ou tro do cu men to re -
la ti vo à ope ra ção tri bu tá vel;
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IV – ela bo rar, dis tri bu ir, for ne cer, emi tir ou uti li-
zar do cu men to que sa i ba ou deva sa ber fal so ou ine -
xa to;

V – ne gar ou de i xar de for ne cer, quan do obri ga-
tó rio, nota fis cal ou do cu men to equi va len te, re la ti va a
ven da de mer ca do ria ou pres ta ção de ser vi ço, efe ti-
va men te re a li za da, ou for ne cê-la em de sa cor do com
a le gis la ção. Pena – re clu são de 2 (dois) a 5 (cin co)
anos, e mul ta.

Pa rá gra fo úni co. A fal ta de aten di men to da exi -
gên cia da au to ri da de, no pra zo de 10 (dez) dias, que
po de rá ser con ver ti do em ho ras em ra zão da ma i or ou 
me nor com ple xi da de da ma té ria ou da di fi cul da de
quan to ao aten di men to da exi gên cia, ca rac te ri za a in -
fra ção pre vis ta no in ci so V.

Art. 2º Cons ti tui cri me da mes ma na tu re za:
I – fa zer de cla ra ção fal sa ou omi tir de cla ra ção

so bre ren das, bens ou fa tos, ou em pre gar ou tra fra u-
de, para exi mir-se, to tal ou par ci al men te, de pa ga-
men to de tri bu to;

II – de i xar de re co lher, no pra zo le gal, va lor de
tri bu to ou de con tri bu i ção so ci al, des con ta do ou co-
bra do, na qua li da de de su je i to pas si vo de obri ga ção e 
que de ve ria re co lher aos co fres pú bli cos;

III – exi gir, pa gar ou re ce ber, para si ou para o
con tri bu in te be ne fi ciá rio, qual quer per cen ta gem so-
bre a par ce la de du tí vel ou de du zi da de im pos to ou de
con tri bu i ção como in cen ti vo fis cal;

IV – de i xar de apli car, ou apli car em de sa cor do
com o es ta tu í do, in cen ti vo fis cal ou par ce las de im-
pos to li be ra das por ór gão ou en ti da de de de sen vol vi-
men to;

V – uti li zar ou di vul gar pro gra ma de pro ces sa-
men to de da dos que per mi ta ao su je i to pas si vo da
obri ga ção tri bu tá ria pos su ir in for ma ção con tá bil di-
ver sa da que la que é, por lei, for ne ci da à Fa zen da Pú -
bli ca.

Pena – de ten ção, de 6 (seis) me ses a 2 (dois)
anos, e mul ta.
....................................................................................

(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 138, DE 2002 – COMPLEMENTAR

Au to ri za o Po der Exe cu ti vo a ins ti tu-
ir, para efe i tos ad mi nis tra ti vos, a re gião
do com ple xo ge o e co nô mi co e so ci al de-
no mi na da Cor re dor Cen tro-Nor te de De-
sen vol vi men to, vi san do à re du ção das
de si gual da des re gi o na is, por meio de

seu de sen vol vi men to, nos ter mos do art.
43 da Cons ti tu i ção Fe de ral, e dá ou tras
pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º É o Po der Exe cu ti vo au to ri za do a ins ti tu ir,

para fins ad mi nis tra ti vos, a re gião do com ple xo ge o e-
co nô mi co e so ci al de no mi na do Cor re dor Cen tro-Nor-
te de De sen vol vi men to, vi san do à re du ção de de si-
gual da des re gi o na is, por meio de seu de sen vol vi men-
to, nos ter mos do art. 43 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

§ 1º O Cor re dor Cen tro-Nor te de De sen vol vi-
men to abran ge os Esta dos do Ma ra nhão, do Pi a uí e
do To can tins, e o Dis tri to Fe de ral, em sua to ta li da de; o 
Esta do de Go iás, aci ma do pa ra le lo de 16º de la ti tu de;
o Su des te do Pará, com pre en den do qua ren ta mu ni cí-
pi os e o Nor des te de Mato Gros so, com pre en den do
de zes se te mu ni cí pi os.

Art. 2º São con di ções para in te gra ção das re-
giões em de sen vol vi men to, de que tra ta esta lei:

I – com pa ti bi li za ção en tre o pla ne ja men to na ci o-
nal e o re gi o nal;

II – cri a ção de me ca nis mos que as se gu rem às
re giões em de sen vol vi men to par ti ci pa ção efe ti va na
for mu la ção, exe cu ção e acom pa nha men to dos pro-
gra mas go ver na men ta is de ca rá ter re gi o nal.

Art. 3º Para os efe i tos des ta lei, cabe ao Con se-
lho De li be ra ti vo do Cor re dor Cen tro-Nor te de De sen-
vol vi men to, a ser cri a do pelo Po der Exe cu ti vo, com -
pos to por re pre sen tan tes dos go ver nos es ta du a is in -
te gran tes da re gião e das agên ci as de de sen vol vi-
men to re gi o na is da área, ela bo rar o Pro gra ma Espe -
ci al do Cor re dor Cen tro-Nor te, e sub me ter, atra vés da 
Pre si dên cia da Re pú bli ca, à apro va ção do Con gres so
Na ci o nal.

Pa rá gra fo úni co. Com pe te aos go ver nos es ta du-
a is e aos ór gãos e en ti da des fe de ra is, se di a dos na re -
gião, exe cu tar o pro gra ma a que se re fe re o ca put
des te ar ti go, e às agên ci as de de sen vol vi men to re gi o-
na is de fi nir pri o ri da des, co or de nar, su per vi si o nar e
ava li ar a sua im ple men ta ção.

Art. 4º O Pro gra ma Espe ci al do Cor re dor Cen -
tro-Nor te, es ta be le ce rá, me di an te con vê nio, nor mas
e cri té ri os para uni fi ca ção de pro ce di men tos re la ti vos
aos ser vi ços pú bli cos, abran gi dos tan to os fe de ra is e
aque les de res pon sa bi li da de de en tes fe de ra is, como
aque les de res pon sa bi li da de dos en tes fe de ra dos re -
fe ri dos no § 1º do art. 1º, es pe ci al men te em re la ção a:

I – ta ri fas, fre tes e se gu ros, ou vi do o Mi nis té rio
da Fa zen da;

II – li nhas de cré di to es pe ci a is para ati vi da des
pri o ri tá ri as;
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III – isen ções e in cen ti vos fis ca is, em ca rá ter
tem po rá rio, de fo men to a ati vi da des pro du ti vas em
pro gra mas de ge ra ção de em pre gos e fi xa ção de
mão-de-obra.

Art. 5º Os em pre en di men tos in te gran tes do Cor -
re dor Cen tro-Nor te de De sen vol vi men to com pre en-
dem:

I – obras de in fra-es tru tu ra de trans por tes, com
pri o ri da de para:

a) cons tru ção da Fer ro via Nor te-Sul;
b) re cu pe ra ção do tre cho fer ro viá rio Te re si-

na–São Luiz;
c) com ple men ta ção das eclu sas de Tu cu ruí;
d) cons tru ção e me lho ra men tos hi dro viá ri os nos 

rios Ara gua ia, To can tins e das Mor tes;
e) cons tru ção de ole o du tos e ga so du tos;
II – pro je tos de ener gia elé tri ca, com pri o ri da de

para:
a) ener gia eó li ca, fo to vol ta í ca ou ter mos so lar;
b) pe que nas cen tra is hi dráu li cas;
c) uti li za ção não pre da tó ria de bi o mas sa;
d) li nhas de trans mis são;
e) ele tri fi ca ção ru ral;
III – pro je tos eco nô mi cos pri va dos, com pri o ri-

da de para:
a) ati vi da des agrí co las;
b) ati vi da des in dus tri a is;
IV – pro je tos de apo io à ex por ta ção, com pri o ri-

da de para:
a) im plan ta ção de es ta ção adu a ne i ra in te ri or em 

Aça i lân dia - MA;
b) im plan ta ção de es ta ção adu a ne i ra in te ri or

em Bal sas - MA;
c) im plan ta ção de es ta ção adu a ne i ra in te ri or em 

Impe ra triz - MA;
d) im plan ta ção de es ta ção adu a ne i ra in te ri or

em Te re si na - PI;
e) im plan ta ção de es ta ção adu a ne i ra in te ri or em 

Li zar da - TO;
V – pro je tos de co lo ni za ção e re for ma agrá ria,

com pri o ri da de para obras de ir ri ga ção.
Art. 6º Esta Lei Com ple men tar en tra em vi gor na 

data de sua pu bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

O Bra sil, com apro xi ma da men te 8,5 mi lhões de
qui lô me tros qua dra dos, apre sen ta uma con fi gu ra ção
es pa ci al com re giões bas tan te di fe ren ci a das. Além
das di ver si da des es pa ci a is, as re giões bra si le i ras

apre sen tam ní ti das de si gual da des so ci a is e eco nô mi-
cas.A des pe i to de ter sido es ta be le ci da pela Cons ti tu-
i ção Fe de ral a re du ção des sas dis pa ri da des como
ob je ti vo fun da men tal da Na ção, as mes mas te i mam
em per sis tir.

No ca pí tu lo VII da Car ta Mag na, re la ti vo à Admi -
nis tra ção Pú bli ca, a Se ção IV tra ta es pe ci fi ca men te
das Re giões. Em seu úni co ar ti go, o art. 43, es ta be le-
ce que ”para efe i tos ad mi nis tra ti vos, a União po de rá
ar ti cu lar sua ação em um mes mo com ple xo ge o e co-
nô mi co e so ci al, vi san do a seu de sen vol vi men to e à
re du ção das de si gual da des re gi o na is“.

A pro gres si va ocu pa ção das áre as in te ri o ra nas
e a con so li da ção de um pólo eco nô mi co no pla nal to
cen tral es tão con tri bu in do para uma nova con fi gu ra-
ção es pa ci al do País. O sis te ma de trans por te, tra di ci-
o nal se gui dor dos flu xos de co mér cio in ter re gi o nal e
in ter na ci o nal, ne ces si ta ser re o ri en ta do den tro do
novo con tex to que emer ge da in ten sa ex plo ra ção
eco nô mi ca do Cen tro-Oes te e da pe ne tra ção que
avan ça pela ba cia Ama zô ni ca, e as su mir pa u la ti na-
men te seu pa pel mais no bre de in du tor do de sen vol vi-
men to.

O Cer ra do Ori en tal, com seus 1,8 mi lhões de
qui lô me tros qua dra dos, re pre sen ta um re cur so po-
ten ci al que, se bem uti li za do, pro por ci o na rá rá pi do e 
va li o so re tor no de in ves ti men tos, atu an do ain da
como ala van ca dor de pro gres so para ou tras re giões,
be ne fi ci an do todo o Bra sil, nos cam pos eco nô mi cos e
so ci al.

O pro je to de lei com ple men tar, ago ra pro pos to,
tem, jus ta men te, o ob je ti vo de pro pi ci ar as con di ções
ne ces sá ri as e im pres cin dí ve is ao ple no de sen vol vi-
men to de vas ta re gião ain da ca ren te de in fra-es tru tu-
ra.

Sala das Ses sões, 22 de maio de 2002. – Fran-
cis co Escór cio.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SUBSECRETARIA DE ATA

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
Art. 43. Para efe i tos ad mi nis tra ti vos, da União

po de rá ar ti cu lar sua ação em um mes mo com ple xo
ge o e co nô mi co e so ci al, vi san do a seu de sen vol vi-
men to e à re du ção das de si gual da des re gi o na is.

*Alte ra do pela Emen da Cons ti tu ci o nal nº 19/98.
**Alte ra do pela Emen da Cons ti tu ci o nal nºs 18/98.
***Alte ra do pe las Emen das Cons ti tu ci o na is nºs 3/93, 18/98 e
20/98.
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§ 1º Lei com ple men tar dis po rá so bre:
I – as con di ções para in te gra ção de re giões em

de sen vol vi men to
II – a com po si ção dos or ga nis mos re gi o na is que 

exe cu ta rão, na fon te pla nos re gi o na is, in te gran tes dos 
pla nos na ci o na is de de sen vol vi men to so ci al, apro va-
dos jun ta men te com es tes.

§ 2º Os in cen ti vos re gi o na is com pre en de rão,
além de ou tros, na fon te:

I – igual da de de ta ri fas, fre tes, se gu ros e ou tros
itens de cus tos res pon sa bi li da de do po der pú bli co;

II – ju ros fa vo re ci dos para fi nan ci a men to de ati -
vi da des pri o ri tá ria;

III – isen ções, re du ções ou di fe ri men to tem po rá-
rio de tri bu tos fe de ra is por pes so as fí si cas ou ju rí di-
cas;

IV – pri o ri da de para o apro ve i ta men to eco nô mi-
co e so ci al dos rios de água re pre sa das ou re pre sá ve-
is nas re giões de ba i xa ren da, su je i ta a seca pe rió di-
cas.

§ 3º Nas áre as a que se re fe re o § 2º, IV, a União
in cen ti va rá a re cu pe ra ção das ter ras ári das e co o pe-
ra rá com os pe que nos e mé di os pro pri e tá ri os ru ra is
es be le ci dos, em suas gle bas, de fon tes de água e de
pe que na ir ri ga ção.
....................................................................................

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

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 139, DE 2002

Alte ra a Lei nº 9.636, de 15 de maio
de 1998, a fim de dis por so bre a si tu a ção
de es cri tu ras pú bli cas an ti gas, ou tor ga-
das a ad qui ren tes de imó ve is con ce i tu a-
dos como ter re nos de ma ri nha e seus
acres ci dos, bem ain da de imó ve is cons-
tru í dos so bre acres ci dos de ma ri nha, nas 
con di ções que es pe ci fi ca.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º A Lei nº 9.636, de 15 de maio de 1998,

pas sa a vi go rar acres ci da do se guin te ar ti go:
Art. 44-A São vá li das, para to dos efe i tos le ga is,

in clu si ve para a trans fe rên cia do do mí nio ple no dos
imó ve is a que se re fe rem, as es cri tu ras pú bli cas con -
cer nen tes à ali e na ção da pro pri e da de de ter re nos e
acres ci dos de ma ri nha que, de vi da men te re gis tra das
no car tó rio de imó ve is com pe ten te, aten dam ain da às 
se guin tes con di ções:

I – re fi ram-se a imó vel cuja ca de ia do mi ni al
com pro va da men te te nha iní cio em data an te ri or à vi -

gên cia do De cre to-Lei nº 9.760, de 5 de se tem bro de
1946;

II – ou tor ga das até 15 de fe ve re i ro de 1997, di -
gam res pe i to a áre as de ater ros ar ti fi ci a is cons tru í dos
e ali e na dos por Esta dos e Mu ni cí pi os.

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

Jus ti fi ca ção

Como sa bi do nos me i os es pe ci a li za dos, é no
elo giá vel es for ço de Ro si ta de Sou sa San tos, an ti ga
Pro cu ra do ra da Fa zen da Na ci o nal, em seu Ter ras de
Ma ri nha (Fo ren se, 1982), que en con tra mos um dos
pou cos es tu dos re al men te idô ne os e subs tan ci o sos
so bre as ori gens e a evo lu ção his tó ri ca do re gi me ju rí-
di co dos cha ma dos “ter re nos de ma ri nha e seus
acres ci dos”.

Se gun do a ci ta da au to ra, em bo ra te nham a sua
raiz his tó ri ca re mo ta nos an ti gos sal ga dos ou ter ras
sal ga das, que re mon tam ao tem po da Co roa Por tu-
gue sa, ape nas in te res sa da na ex tra ção do sal para
con su mo da me tró po le, as ter ras de ma ri nha, em ver -
da de, só em data re la ti va men te re cen te pas sa ram a
ser ob je to de uma dis ci pli na le gal pre ci sa men te de fi-
ni da, es pe ci al men te no que se re fe re à sua con ce i tu a-
ção e pro pri e da de.

Isso por que a pri me i ra lei que tra tou, ex pres sa-
men te, das ter ras de ma ri nha, foi “a Lei Orça men tá ria,
de 15 de no vem bro de 1831”, mo men to a par tir do
qual o re fe ri do bem imó vel “apa re ceu sem pre como o
ele men to ge ra dor de uma ren da re gis tra da nas leis
or ça men tá ri as, e a re gu la men ta ção de to dos os ca-
sos que sur gi ram foi, toda ela, fe i ta por meio de atos
ad mi nis tra ti vos” (op. cit., pág. 13 – gri fo nos so).

Além dis so, leis or ça men tá ri as pos te ri o res, a
par de ape nas pre o cu par-se em es ti mar as ren das
pro ve ni en tes des ses imó ve is, ain da con tem pla ram
ou tras me di das que só fi ze ram au men tar ain da mais
a in de fi ni ção já re i nan te. Esse é o caso, por exem plo,
da lei or ça men tá ria de 1887, que, con for me a mes ma
au to ra, tam bém au to ri zou o go ver no cen tral a trans fe-
rir à Câ ma ra Mu ni ci pal do Rio de Ja ne i ro o di re i to de
afo rar “os ter re nos acres ci dos exis ten tes no Mu ni cí-
pio Ne u tro“, sen do o mes mo di re i to, pos te ri or men te,
es ten di do a to das as de ma is Câ ma ras Mu ni ci pa is. A
par tir daí, ga nhou vul to a co bi ça de Pro vín ci as e Mu -
ni cí pi os so bre es ses ter re nos, o que fez com mu i tas
des sas Ca sas Le gis la ti vas, jun ta men te com al guns
Pre si den tes de Pro vín cia, se con si de ras sem pro pri e-
tá ri os das ter ras de ma ri nha.
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Esse sen ti men to, so bre tu do após a ins ta u ra ção
da Re pú bli ca, ga nhou ta ma nho vul to que a União, em
1904, a fim de res guar dar o di re i to de pro pri e da de de
que se jul ga va de ten to ra, ter mi nou por aju i zar, pe ran-
te o Su pre mo Tribu nal Fe de ral, a fa mo sa Ação Ori gi-
ná ria nº 8, na qual os Esta dos do Espí ri to San to e Ba -
hia, sus ten tan do se rem os alu di dos imó ve is ter ras de-
vo lu tas, re i vin di ca ram lhes fos se re co nhe ci do o di re i-
to de pro pri e da de so bre tais ter re nos. No Esta do do
Espí ri to San to, par ti cu lar men te, já se ma ni fes ta vam
de al guns anos vá ri os de sen ten di men tos com a
União, so bre tu do em ra zão das ren das pro ve ni en tes
da ex tra ção de are i as mo na zí ti cas.

O Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, como era de se es -
pe rar, se pul tou as pre ten sões da que les dois Esta dos,
de cla ran do, no jul ga men to da re fe ri da ação, em 31 ja -
ne i ro de 1905, que ”ter ra de ma ri nha não é pró prio na -
ci o nal, nem se in clui en tre as ter ras de vo lu tas. Ter ra
de ma ri nha é bem na ci o nal“.

Entre tan to, como afir ma a ilus tre ex-Pro cu ra do-
ra da Fa zen da Na ci o nal, ”a pre ça ri e da de das leis não
ini bia a Admi nis tra ção. Seus atos cir cu la vam e al can-
ça vam to dos os ob je ti vos em to dos os se to res que a
in te res sas sem“ (op. cit., pág. 35 – des ta ca mos)

Note-se, ain da, que, nem mes mo o Có di go Ci vil
Bra si le i ro (CCB), de 1º de ja ne i ro de 1916, che gou a
con tem plar qual quer nor ma ex pres sa a res pe i to da
pro pri e da de da União so bre as ter ras de ma ri nha.
Ape nas pres ti gi a das in ter pre ta ções de dou tri na do res
de co nhe ci do re no me, so ma das á. co men ta da de ci-
são do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, au to ri za vam o en -
ten di men to de que os re fe ren ci a dos ter re nos per ten-
ci am à União. E, por exem plo, pelo que se ex trai da
obra em ques tão, o que afir ma va Cló vis Be vi lác qua,
em seus co men tá ri os aos arts. 65 e 66 do CCB, so bre
bens pú bli cos (idem, idem, pág. 36).

Per sis tin do na mes ma tri lha, nu me ro sos ou tros
atos nor ma ti vos pos te ri o res só fi ze ram ali men tar
esse cli ma de qua se com ple ta in de fi ni ção, como é o
caso, por exem plo, do De cre to-Lei nº 4.120, de 1942,
e tam bém do De cre to-Lei nº 5.666, de 1943, que, se -
gun do a mes ma fon te, ”se pro pu nha a es cla re cer e
am pli ar“ o pri me i ro. ”A am pli a ção, en tre tan to, mais se
as se me lhou a uma res tri ção...“. Con tu do, ”não fal tou
o tema pa ra le lo de to das as leis an te ri o res: re pe tiu-se
a pos si bi li da de de re gu la ri za ção dos afo ra men tos
con ce di dos pe los Esta dos e Mu ni cí pi os por supô-los
de sua pro pri e da de“  (idem, ibi dem – pág. 48).

Enfim, só com a edi ção do De cre to-Lei nº 9.760, 
de 5 de se tem bro de 1946 – a cha ma da ”Lei do Pa tri-
mô nio“ – é que veio a lume a pri me i ra de fi ni ção le gal
pre ci sa so bre a pro pri e da de da União em re la ção aos

”ter re nos de ma ri nha e seus acres ci dos“, que igual -
men te tra çou, tam bém pela pri me i ra vez em lei ou ato
equi va len te, a se guin te con ce i tu a ção, até hoje em vi -
gor:

”Art. 2º São ter re nos de ma ri nha, em
uma pro fun di da de de 33 (trin ta e três) me-
tros me di dos ho ri zon tal men te, para a par te
da ter ra, da po si ção da li nha do pre a-
mar-mé dio de 1831:

a) os si tu a dos no con ti nen te, na cos ta
ma rí ti ma e nas mar gens dos rios e la go as,
até onde se faça sen tir a in fluên cia das ma -
rés;

b) os que con tor nam as ilhas si tu a das
em zona onde se faça sen tir a in fluên cia das 
ma rés.

Art. 3º São ter re nos acres ci dos de ma -
ri nha os que se ti ve rem for ma do, na tu ral ou
ar ti fi ci al men te, para o lado do mar ou dos
rios e la go as, em se gui men to aos ter re nos
de ma ri nha ”.

Ora, se ao ci da dão co mum já é ex tre ma men te
di fí cil aten der à pre sun ção le gal de que ”a nin guém
é dado des cum prir a lei a pre tex to de des co nhe-
cê-la“, ima gi ne-se exi gir do mes mo ci da dão, num
con tex to de ex tre ma de sor ga ni za ção e in de fi ni ção
como o aci ma re su mi do, que ele sa i ba que o imó vel
que está ad qui rin do em uma das mu i tas ci da des li -
to râ ne as exis ten tes nes te país, ob je to de es cri tu ra
pú bli ca já de vi da men te re gis tra da, é de pro pri e da de
da União a par tir de uma de ci são ju di ci al em que se
ana li sa va con fli to en tre o Go ver no Fe de ral e Esta-
dos, ou, pior ain da, com base na in ter pre ta ção de
ju ris tas de re no me, como o sa u do so Cló vis Be vi lác-
qua! Sin ce ra men te, tra ta-se de algo que, a nos so
ver, be i ra as ra i as do ab sur do!

Daí a pri me i ra for mu la ção cons tan te do ar ti go que 
pro po mos seja acres ci do à Lei nº 9.636, de 1998, na
qual pre co ni za mos que de vem ser re co nhe ci das como
vá li das, para to dos os efe i tos le ga is, in clu si ve – e prin ci-
pal men te – para efe i to da trans fe rên cia do do mí nio ple -
no ale ga da men te per ten cen te à União, as áre as de ter -
ras de ma ri nha e acres ci dos ad qui ri dos de de ten to res
de es cri tu ra pú bli ca, de vi da men te re gis tra da, cuja ca de-
ia do mi ni al re mon te a data an te ri or à vi gên cia do De cre-
to-Lei nº 9.760, de 1946, quan do só en tão, como pen sa-
mos ter de mons tra do, foi ex pres sa men te de fe ri da à
União a pro pri e da de des ses imó ve is.

Ca sos des sa or dem, exis tem à far ta na re gião
me tro po li ta na de Vi tó ria, em que ti tu la res de pro pri e-
da des ja ma is con tes ta das, por ta do res de es cri tu ras
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pú bli cas ti das como boas e va li o sas, re gis tra das ain -
da mes mo na dé ca da de vin te, têm sido sur pre en di-
dos, so bre tu do nos úl ti mos anos, com vul to sas co-
bran ças de taxa de ocu pa ção ou de fo ros en ca mi nha-
das pelo Ser vi ço do Pa tri mô nio da União (SPU).

Não me nos in jus ta, de ou tra par te, se nos afi-
gu ra a si tu a ção que pre ten de mos so lu ci o nar com o
in ci so II do mes mo ar ti go a ser acres ci do à lei em co-
men to.

Com efe i to, mes mo de po is da edi ção do men ci-
o na do De cre to-Lei nº 9.760, con ti nu ou re i nan do o
mais com ple to caos na ad mi nis tra ção do pa tri mô nio
imo bi liá rio da União, es pe ci al men te no que se re fe re
aos ”ter re nos de ma ri nha e acres ci dos“. Tudo, como é
no tó rio, em con se qüên cia do des ca so e da omis são
do Go ver no Fe de ral, que ja ma is es tru tu rou con ve ni-
en te men te o Ser vi ço do Pa tri mô nio da União.

So bre tu do em ca pi ta is fi si ca men te si tu a das em
ilhas – Vi tó ria, Flo ri a nó po lis, etc –, por uma ne ces si da-
de na tu ral de cor ren te do pró prio cres ci men to de mo grá-
fi co, mar ca da men te a par tir da ace le ra ção do pro ces so
de ur ba ni za ção bra si le i ro, anos ses sen ta em di an te,
tem sido fre qüen te o go ver no mu ni ci pal ou o pró prio go -
ver no do es ta do cons tru í rem ater ros ar ti fi ci a is, am pli an-
do, as sim, o ter ri tó rio des sas mes mas ca pi ta is, com vis -
tas ao aten di men to da for te pres são de de man da por
áre as des ti na das à edi fi ca ção de re si dên ci as. Em Vi tó-
ria, cuja re a li da de me lhor co nhe ce mos, te mos ca sos de 
ba ir ros in te i ros cons tru í dos so bre ater ra men tos des sa
na tu re za, como ocor re com a Pra ia do Can to, além de
ou tros exem plos nos mu ni cí pi os de Vila Ve lha e Gu a ra-
pa ri, no Esta do do Espí ri to San to.

O que aí ocor re, na re a li da de, é que Esta dos e
Mu ni cí pi os, con for me o caso, in ves tem ma ci ça men te
na cons tru ção des sas áre as, ne las re a li zam in clu si ve
vul to sos gas tos com in fra-es tru tu ra, sem qual quer
opo si ção efi caz da União, e só de po is de tudo pron to
e ven di do pe los res pec ti vos go ver nos a par ti cu la res,
vem o SPU re i vin di car co bran ça de fo ros anu a is,
numa ver da de i ra for ma de en ri que ci men to sem ca u-
sa em pro ve i to da União, tudo a pre tex to de um di re i to
de pro pri e da de que pou co ou nada fez para de fen der
ou pre ser var na oca sião de vi da e pe los me i os ju ri di-
ca men te apro pri a dos. E mais: em vez de co brar do
go ver no es ta du al ou mu ni ci pal que au fe riu ren das ali -
e nan do, de for ma ile gal, bem imó vel ale ga da men te
da União, pas sa a acha car o ci da dão co mum, que,
pre mi do pela ne ces si da de de mo ra dia para si e seus
fa mi li a res, ad qui re de boa-fé se jam par ce las des sas
áre as com vis tas a edi fi ca ção fu tu ra, se jam imó ve is já
edi fi ca dos por in cor po ra do res au to ri za dos a cons tru ir
pelo pró prio po der pú bli co!

Para cor ri gir essa si tu a ção não ape nas in jus ta,
mas fla gran te men te iní qua, es ta mos pro pon do que
se re co nhe çam tam bém vá li das as es cri tu ras pú bli-
cas, con cer nen tes à ali e na ção de áre as si tu a das em
ater ros ar ti fi ci a is cons tru í dos por Esta dos e Mu ni cí pi-
os, por es tes ou tor ga das até 15 de fe ve re i ro de 1997.

E por que até 15 de fe ve re i ro de 1997? É que
nes sa data foi as si na da, para pos te ri or pu bli ca ção,
quan do en tão en trou em vi gor, a pri me i ra ver são da
me di da pro vi só ria que deu ori gem à Lei nº 9.636, de
1998 (MP nº 1.567). A apon ta da lei, além de pre ver a
re a li za ção de um am plo ca das tra men to de to dos os
ter re nos de ma ri nha e acres ci dos exis ten tes (arts. 1º
a 10) — o que mais uma vez com pro va o caos aqui
de nun ci a do —, con tem pla uma sé rie de dis po si ti vos
que per mi tem uma fis ca li za ção efe ti va men te ri go ro sa
so bre a uti li za ção des sas áre as, in clu si ve a re a li za-
ção de ater ros ar ti fi ci a is (art. 33, al te ran do dis po si ti-
vos do De cre to-Lei nº 2.398, de 1987).

Em suma, a nos sa idéia é que se pa ci fi quem
as si tu a ções ge ra das pelo caos até en tão re i nan te,
na ex pec ta ti va de que o SPU, pelo me nos a par tir
da en tra da em vi gor da MP em re fe rên cia, te nha
pas sa do a cum prir ri go ro sa men te o seu pa pel, so-
bre tu do para pre ve nir que, fu tu ra men te, de vi do à
omis são de cer tos ór gãos do po der pú bli co, no vos
ci da dãos ve nham a ser lo gra dos em sua boa-fé. 

Sala das Ses sões, 22 de maio de 2002. – Ri-
car do San tos.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
 SUBSECRETARIA DE ATA

LEI Nº 9.836, DE 15 DE MAIO DE 1998

Dis põe so bre a re gu la ri za ção, ad mi-
nis tra ção, afo ra men to e ali e na ção de bens
imó ve is de do mí nio da União, al te ra dis po-
si ti vos dos De cre tos-Leis nº 9.760, de 5 de
se tem bro de 1946, e 2.398, de 21 de de-
zem bro de 1987, re gu la men ta o § 2º do art.
49 do Ato das Dis po si ções Cons ti tu ci o na is
Tran si tó ri as, e dá ou tras pro vi dên ci as.

...........................................................................
Art. 44. As con di ções pre vis tas nes ta Lei apli-

car-se-ão às ocu pa ções exis ten tes nas ter ras de pro -
pri e da de da União si tu a das na Área de Pro te ção
Ambi en tal - APA da Ba cia do Rio São Bar to lo meu, no
Dis tri to Fe de ral, que se tor na rem pas sí ve is de re gu la-
ri za ção, após o re zo ne a men to de que tra ta a Lei nº
9.262, de 12 de ja ne i ro de 1996.
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Pa rá gra fo úni co. A ali e na ção dos imó ve is re si-
den ci a is da União,

lo ca li za dos nas Vi las Ope rá ri as de Nos sa Se-
nho ra das Gra ças e San ta Ali ce, no Con jun to Re si-
den ci al Sal ga do Fi lho, em Xe rém, no Mu ni cí pio de
Du que de Ca xi as (RJ), e na Vila Por tuá ria

Pre si den te Du tra, na Rua da Amé ri ca nº 31, no
Ba ir ro da Gam boa, no Mu ni cí pio do Rio de Ja ne i ro
(RJ), ob ser va rá, tam bém, o dis pos to nes ta Lei.
....................................................................................

DECRETO-LEI Nº 9.760, 
DE 5 DE SETEMBRO DE 1946

Dis põe so bre os bens imó ve is da
União e da ou tras pro vi dên ci as.

O Pre si den te da Re pú bli ca, usan do da atri bu i-
ção que lhe con fe re o ar ti go 180, da Cons ti tu i ção,

DECRETA:

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

DECRETO-LEI Nº 4.120,
DE 21 DE FEVEREIRO DE 1942

Alte ra a le gis la ção so bre ter re nos
de ma ri nha.

O Pre si den te da Re pú bli ca, usan do da atri bu i-
ção que lhe con fe re o ar ti go 180 da Cons ti tu i ção.,

DECRETA:

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

DECRETO-LEI N. 5.666, 
DE 15 DE JULHO DE 1943

Escla re ce e am plia o De cre to-Lei nº
4.120, de 21 fe ve re i ro de 1942, e dá ou-
tras pro vi dên ci as.

O Pre si den te da Re pú bli ca, usan do da atri bu i-
ção que lhe con fe re o ar ti go 180 da Cons ti tu i ção.

DECRETA:

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

DECRETO-LEI Nº 2.398,
 DE 21 DE DEZEMBRO DE 1987

Dis põe so bre fo ros, la u dê mi os e ta xas
de ocu pa ção re la ti vas a imó ve is de pro pri e-
da de da União, e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Pre si den te da Re pú bli ca , no uso da atri bu i-
ção que lhe con fe re o art. 55, item II, da Cons ti tu i ção,

DECRETA:

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

(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 140, DE 2002

Alte ra as Leis nºs 9.249 e nº 9.250, am -
bas de 26 de de zem bro de 1995, que dis-
põem so bre o im pos to de ren da das pes so-
as ju rí di cas e fí si cas, res pec ti va men te.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Esta Lei, na for ma dos arts. 2º a 4º fa cul ta

às pes so as ju rí di cas e fí si cas a de du ção, para efe i to
da apu ra ção do Impos to so bre a Ren da, de do a ções
e con tri bu i ções efe tu a das ao Fun do de Esta bi li da de
do Se gu ro Ru ral – FESR.

Art. 2º O § 2º do art. 13 da Lei nº 9.249, de 26 de
de zem bro de 1995, pas sa a vi go rar acres ci do do se -
guin te in ci so:

Art. 13....................................................
..............................................................
§ 2º........................................................
..............................................................
IV – as efe tu a das ao Fun do de Esta bi-

li da de do Se gu ro Ru ral – FESR, de que tra -
ta o art. 16 do De cre to-Lei nº 73, de 21 de
no vem bro de 1966.

 ......................................................(NR)
Art. 3º A pes soa ju rí di ca tri bu ta da com

base no lu cro real po de rá de du zir, até o má -
xi mo de qua tro por cen to do im pos to de ren -
da de vi do, as con tri bu i ções efe ti va men te re -
a li za das, no pe río do de apu ra ção, ao Fun do
de Esta bi li da de do Se gu ro Ru ral – FESR,
de que tra ta o art. 16 do De cre to-Lei nº 73,
de 21 de no vem bro de 1966.

Art. 4º O art. 12 da Lei nº 9.250, de 26
de de zem bro de 1995, pas sa a vi go rar
acres ci do do se guin te in ci so:

Art. 12....................................................
..............................................................
III-A – as con tri bu i ções fe i tas ao Fun do

de Esta bi li da de do Se gu ro Ru ral, de que tra -
ta o art. 16 do De cre to-Lei nº 73, de 21 de
no vem bro de 1966;

 ....................................................(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 a par tir do dia pri me i-
ro de ja ne i ro sub se qüen te.
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Jus ti fi ca ção

Nos ter mos da Lei nº 8.171, de 17 de ja ne i ro de
1991, que dis põe so bre a po lí ti ca agrí co la, as ati vi da-
des de pro du ção ru ral es tão su je i tas à co ber tu ra pelo
se gu ro agrí co la e pelo Pro gra ma de Ga ran tia da Ati vi-
da de Agro pe cuá ria (PROAGRO).

O se gu ro agrí co la é um se gu ro pro pri a men te
dito, a car go das em pre sas se gu ra do ras, re gu la men-
ta do e fis ca li za do pe los ór gãos que tra tam do se gu ro
pri va do, en quan to o Pro a gro cons ti tui-se num pro gra-
ma go ver na men tal de apo io à pro du ção, ca pa ci ta do a 
re ce ber re cur sos or ça men tá ri os, ori en ta do para fi na li-
da des so ci a is e su je i to às de ter mi na ções da po lí ti ca
agrí co la do Go ver no.

Te o ri ca men te, o se gu ro co mer ci al e o pro gra ma
go ver na men tal se com ple men tam no sen ti do de bem
as sis tir o pro du tor ru ral. To da via, na prá ti ca não é o
que acon te ce. O Pro a gro ope ra em ba ses bas tan tes
res tri ti vas e é gran de men te afe ta do pela po lí ti ca fis cal
do Go ver no, a qual, como se sabe, tem tido ou tras pri -
o ri da des na alo ca ção de re cur sos, prin ci pal men te
para a ge ra ção de su pe rá vits des ti na dos à co ber tu ra
das cres cen tes des pe sas com ju ros da dí vi da pú bli ca.

Já o se gu ro agrí co la, de na tu re za co mer ci al, é
ain da mais res tri to. Ao que se sabe, ape nas a Com pa-
nhia de Se gu ros do Esta do de São Pa u lo (COSESP)
vem atu an do de for ma inin ter rup ta no se tor. As em-
pre sas se gu ra do ras não se in te res sam pelo ramo,
ten do em vis ta as suas es pe ci fi ci da des. Os cál cu los
atu a ri a is uti li za dos nas ou tras mo da li da des de se gu ro
não se apli cam ao se gu ro ru ral, para a pro je ção da si -
nis tra li da de e para o cál cu lo do prê mio.

Nas ou tras mo da li da des, o si nis tro é even to pro -
ba bi lís ti co in de pen den te e pon tu al. Cal cu la-se a pro ba-
bi li da de de um in cên dio num uni ver so de ca sas, de um
aci den te au to mo bi lís ti co num uni ver so de au to mó ve is e
as sim por di an te. Um in cên dio ou um aci den te de au to-
mó vel atin ge ape nas um do uni ver so de se gu ra dos.

No se gu ro agrí co la, os even tos que oca si o nam
per das são abran gen tes, si mul tâ ne os e mu i tas ve zes
fora de qual quer con tro le, por que ori gi na dos de fe nô-
me nos da na tu re za: gra ni zo, ge a da, pra gas, en chen-
tes, se cas. Daí a ne ces si da de, para o caso, de mo de-
los eco no mé tri cos es pe cí fi cos e me ca nis mos de ab -
sor ção de pre ju í zos com essa mo da li da de de se gu ro.

O Fun do de Esta bi li da de do Se gu ro Ru ral foi
ins ti tu í do pelo De cre to-Lei nº 73, de 21 de no vem bro
de 1966, em seu art. 16, jus ta men te com o pro pó si to
de ser o ins tru men to de equa li za ção da mo da li da de.
Ele é cons ti tu í do do ex ces so de lu cros das se gu ra do-
ras (em re la ção ao má xi mo tec ni ca men te ad mis sí vel)

e, se ne ces sá rio, de do ta ções or ça men tá ri as. Ou
seja, ele se des ti na a cap tar uma par ce la de lu cros ex -
ce den tes, nos anos de boa sa fra, para co brir pre ju í-
zos das pró pri as se gu ra do ras nos anos de sa fra ruim.

Na te o ria, o mo de lo é bas tan te in te li gen te. Na prá -
ti ca não fun ci o na, por que as se gu ra do ras não ven dem o 
se gu ro, mu i to caro, logo não têm lu cros ex ce den tes a
apor tar ao Fun do e, não ten do re cur sos no Fun do, as
se gu ra do ras con ti nu am ini bi das de pres tar o se gu ro.
Cri ou-se um cír cu lo vi ci o so que pre ju di ca a agri cul tu ra.
Tam bém na te o ria (e na re gu la men ta ção) ca bem ao
Con se lho Na ci o nal de Se gu ros Pri va dos, por in ter mé-
dio do Mi nis té rio da Fa zen da, os pro ce di men tos para
ob ten ção de cré di to or ça men tá rio es pe ci al para su prir o 
Fun do. To da via, há sem pre di fi cul da des para isso.

O ob je ti vo des te pro je to é o de ten tar que brar o
im pas se e in ver ter o cír cu lo vi ci o so. Os con tri bu in tes
pas sa ri am a apor tar re cur sos di re ta men te ao Fun do
de Esta bi li da de do Se gu ro Ru ral, dan do-lhe las tro
para es ti mu lar o se tor pri va do se gu ra dor a ini ci ar as
ati vi da des na mo da li da de.

Não se tra ta de re nún cia de re ce i ta. Por um lado, 
não se tra ta de cri ar tra ta men to tri bu tá rio es pe ci al,
dis cri mi na tó rio ou di fe ren ci a do, como con ce i tua o pa -
rá gra fo 1º do art. 14 da Lei Com ple men tar nº 102, de
2000 (Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal). Pelo con trá rio,
tra ta-se de uma de du ção do im pos to es ta be le ci da
como re gra ge ral, à dis po si ção e al ve drio de to dos os
con tri bu in tes.

Por ou tro lado, a ri gor, tra ta-se de car re ar re cur sos
para um Fun do que exe cu ta po lí ti ca go ver na men tal de
alto in te res se para o País.A pro du ção agrí co la bra si le i ra
vem cres cen do a du ras pe nas mas, sem dú vi da, ain da
está lon ge do li mi ar de seu po ten ci al. O se gu ro agrí co la,
pela tran qüi li da de e pela es ta bi li za ção eco nô mi ca que
pro por ci o na ao pro du tor ru ral, é um dos ins tru men tos
mais im por tan tes para que o Bra sil ve nha a ser, como
se pre nun cia, o ce le i ro do mun do.

É o que se co lo ca à ju di ci o sa de li be ra ção des ta
Casa.

Sala das Ses sões, 22 de maio de 2002. – Se na-
dor Ca sil do Mal da ner.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SUBSECRETARIA DE ATA

LEI Nº 9.249, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1995

Alte ra a le gis la ção do im pos to de
ren da das pes so as ju rí di cas, bem como
da con tri bu i ção so ci al so bre o lu cro lí-
qui do, e dá ou tras pro vi dên ci as.

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

Art. 1º As ba ses de cál cu lo e o va lor dos tri bu tos
e con tri bu i ções fe de ra is se rão ex pres sos em re a is.

Art. 2º O im pos to de ren da das pes so as ju rí di-
cas e a con tri bu i ção so ci al so bre o lu cro lí qui do se rão
de ter mi na dos se gun do as nor mas da le gis la ção vi-
gen te, com as al te ra ções des ta lei.

Art. 3º A alí quo ta do im pos to de ren da das pes -
so as ju rí di cas é de quin ze por cen to.

§ 1º A par ce la do lu cro real, pre su mi do ou ar bi-
tra do, apu ra do anu al men te, que ex ce der a
R$240.000,00 (du zen tos e qua ren ta mil re a is), su je i-
ta-se à in ci dên cia de adi ci o nal de im pos to de ren da à
alí quo ta de dez por cen to.

§ 2º O li mi te pre vis to no pa rá gra fo an te ri or será
pro por ci o nal ao nú me ro de me ses trans cor ri dos, quan -
do o pe río do de apu ra ção for in fe ri or a doze me ses.

§ 3º O dis pos to nes te ar ti go apli ca-se, in clu si ve,
à pes soa ju rí di ca que ex plo re ati vi da de ru ral de que
tra ta a Lei nº 8.023, de 12 de abril de 1990.

§ 4º O va lor do adi ci o nal será re co lhi do in te gral-
men te, não sen do per mi ti das qua is quer de du ções.

Art. 4º Fica re vo ga da a cor re ção mo ne tá ria das
da mons tra ções fi nan ce i ras de que tra tam a Lei nº
7.799, de 10 de ju lho de 1989, e o art. 1º da Lei nº
8.200, de 28 de ju nho de 1991.

Pa rá gra fo úni co. Fica ve da da a uti li za ção de
qual quer sis te ma de cor re ção mo ne tá ria de de mons-
tra ções fi nan ce i ras, in clu si ve para fins so ci e tá ri os.

....................................................................................
Art. 13. Para efe i to de apu ra ção do lu cro real e

da base de cál cu lo da con tri bu i ção so ci al so bre o lu -
cro lí qui do, são ve da das as se guin tes de du ções, in-
de pen den te men te do dis pos to no art. 47 da Lei nº
4.506, de 30 de no vem bro de 1964:

I – de qual quer pro vi são, ex ce to as cons ti tu í das
para o pa ga men to de fé ri as de em pre ga dos e de dé ci-
mo-ter ce i ro sa lá rio, a de que tra ta o art 43 da Lei nº
8.981, de 20 de ja ne i ro de 1995, com as al te ra ções da 
Lei nº 9.065, de 20 de ju nho de 1995, e as pro vi sões
téc ni cas das com pa nhi as de se gu ro e de ca pi ta li za-
ção, bem como das en ti da des de pre vi dên cia pri va da,
cuja cons ti tu i ção é exi gi da pela le gis la ção es pe ci al a
elas apli cá vel;

II – das con tra pres ta ções de ar ren da men to mer -
can til e do alu guel de bens mó ve is ou imó ve is ex ce to
quan do re la ci o na dos in trin se ca men te com a pro du-
ção ou co mer ci a li za ção dos bens e ser vi ços;

III – de des pe sas de de pre ci a ção, amor ti za ção,
ma nu ten ção, re pa ro, con ser va ção, im pos tos, ta xas,

se gu ros e qua is quer ou tros gas tos com bens mó ve is
ou imó ve is, ex ce to se in trin se ca men te re la ci o na dos
com a pro du ção ou co mer ci a li za ção dos bens e ser vi-
ços;

IV – das des pe sas com ali men ta ção de só ci os,
aci o nis tas e ad mi nis tra do res;

V – das con tri bu i ções não com pul só ri as, ex ce to
as des ti na das a cus te ar se gu ros e pla nos de sa ú de, e
be ne fí ci os com ple men ta res as se me lha dos aos da
pre vi dên cia so ci al, ins ti tu í dos em fa vor dos em pre ga-
dos e di ri gen tes da pes soa ju rí di ca;

VI – das do a ções, ex ce to as re fe ri das no § 2º;
VII – das des pe sas com brin des.
§ 1º Admi tir-se-ão como de du tí ve is as des pe sas

com ali men ta ção for ne ci da pela pes soa ju rí di ca, in-
dis tin ta men te, a to dos os seus em pre ga dos.

§ 2º Po de rão ser de du zi das as se guin tes do a-
ções:

I – as de que tra ta a Lei nº 8.313, de 23 de de -
zem bro de 1991;

II – as efe tu a das às ins ti tu i ções de en si no e pes -
qui sa cuja cri a ção te nha sido au to ri za da por lei fe de-
ral e que pre en cham os re qui si tos dos in ci sos I e II do
art. 213 da Cons ti tu i ção Fe de ral, até o li mi te de um e
meio por cen to do lu cro ope ra ci o nal, an tes de com pu-
ta da a sua de du ção e a de que tra ta o in ci so se guin te;

III – as do a ções, até o li mi te de dois por cen to do 
lu cro ope ra ci o nal da pes soa ju rí di ca, an tes de com -
pu ta da a sua de du ção, efe tu a das a en ti da des ci vis,
le gal men te cons ti tu í das no Bra sil, sem fins lu cra ti vos,
que pres tem ser vi ços gra tu i tos em be ne fí cio de em -
pre ga dos da pes soa ju rí di ca do a do ra, e res pec ti vos
de pen den tes, ou em be ne fí cio da co mu ni da de onde
atu em, ob ser va das as se guin tes re gras:

a) as do a ções, quan do em di nhe i ro, se rão fe i tas
me di an te cré di to em con ta cor ren te ban cá ria di re ta-
men te em nome da en ti da de be ne fi ciá ria;

b) a pes soa ju rí di ca do a do ra man te rá em ar qui-
vo, à dis po si ção da fis ca li za ção, de cla ra ção, se gun do
mo de lo apro va do pela Se cre ta ria da Re ce i ta Fe de ral,
for ne ci da pela en ti da de be ne fi ciá ria, em que esta se
com pro me te a apli car in te gral men te os re cur sos re-
ce bi dos na re a li za ção de seus ob je ti vos so ci a is, com
iden ti fi ca ção da pes soa fí si ca res pon sá vel pelo seu
cum pri men to, e a não dis tri bu ir lu cros, bo ni fi ca ções
ou van ta gens a di ri gen tes, man te ne do res ou as so ci a-
dos, sob ne nhu ma for ma ou pre tex to;

c) a en ti da de ci vil be ne fi ciá ria de ve rá ser re co-
nhe ci da de uti li da de pú bli ca por ato for mal de Órgão
com pe ten te da União.
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LEI Nº 9.250, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1995

Alte ra a le gis la ção do im pos to de
ren da das pes so as fí si cas 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. 12. Do im pos to apu ra do na for ma do ar ti go
an te ri or, po de rão ser de du zi dos:

I – as con tri bu i ções fe i tas aos fun dos con tro la-
dos pe los Con se lhos Mu ni ci pa is, Esta du a is e Na ci o-
nal dos Di re i tos da Cri an ça e do Ado les cen te;

II – as con tri bu i ções efe ti va men te re a li za das em 
fa vor de pro je tos cul tu ra is, apro va dos na for ma da re -
gu la men ta ção do Pro gra ma Na ci o nal de Apo io à Cul -
tu ra – PRONAC, ins ti tu í do pelo art. 1º da Lei nº 8.313,
de 23 de de zem bro de 1991;

III – os in ves ti men tos fe i tos a tí tu lo de in cen ti vo
às ati vi da des au di o vi su a is, na for ma e con di ções pre-
vis tas nos arts. 1º e 4º da Lei nº 8.685, de 20 de ju lho
de 1993;

IV – (VETADO)
V – o im pos to re ti do na fon te ou o pago in clu si ve

a tí tu lo de re co lhi men to com ple men tar, cor res pon-
den te aos ren di men tos in clu í dos na base de cál cu lo;

VI – o im pos to pago no ex te ri or de acor do com o
pre vis to no art. 5º da Lei nº 4.862, de 29 de no vem bro
de 1965.

§ 1º A soma das de du ções a que se re fe rem os
in ci sos I a IV não po de rá re du zir o im pos to de vi do em
mais de doze por cen to.

§ 2º (VETADO)
....................................................................................

DECRETO-LEI Nº 73,
DE 21 DE NOVEMBRO DE 1966

Dis põe so bre o Sis te ma Na ci o nal de 
Se gu ros Pri va dos, re gu la as ope ra ções
de se gu ros e res se gu ros e dá ou tras pro -
vi dên ci as.

O Pre si den te da Re pú bli ca, usan do da atri bu i-
ção que lhe con fe re o ar ti go 2º do Ato Com ple men tar
nú me ro 23, de 20 de ou tu bro de 1966, De cre ta:
....................................................................................

Art. 16. A as sis tên cia téc ni ca e ex ten são ru ral
bus ca rão vi a bi li zar, com o pro du tor ru ral, pro pri e tá rio
ou não, suas fa mí li as e or ga ni za ções, so lu ções ade -
qua das 2 seus pro ble maS de pro du ção. ge rên cia, be -

ne fi ci a men to, ar ma ze na men to, co mer ci a li za ção, in-
dus tri a li za ção, ele tri fi ca ção, con su mo, bem-es tar e
pre ser va ção do meio am bi en te.
....................................................................................

LEI Nº 8.171, DE 17 DE JANEIRO DE 1991

Dis põe so bre a po lí ti ca agrí co la.

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

LEI COMPLEMENTAR Nº 101,
DE 4 DE MAIO DE 2000

Esta be le ce nor mas de fi nan ças pú-
bli cas vol ta das para a res pon sa bi li da de
na ges tão fis cal e dá ou tras pro vi dên ci as.

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

(À Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos
– 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 pelo
Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Ro meu Tuma.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 289, DE 2002

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te do Se na do
Fe de ral,

Nos ter mos dos arts. 258 e 260, le tra a, in ci so II,
do Re gi men to Inter no, re que i ro a tra mi ta ção con jun ta
do Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 30, de 2002, com o
Pro je to de Lei do Se na do nº 9, de 2002, de mi nha au -
to ria, ten do em vis ta que am bos tra tam de re ser va de
va gas nas cre ches pú bli cas para cri an ças por ta do ras
de de fi ciên cia.

Sala das Ses sões, 22 de maio de 2002. – Ma ria
do Car mo Alves.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O re que-
ri men to lido será pu bli ca do e, pos te ri or men te, in clu í-
do em Ordem do Dia, nos ter mos do art. 255, in ci so II,
alí nea “c”, item 8, do Re gi men to Inter no.

So bre a mesa, ofí cio que será lido pelo Sr. 1º Se -
cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Ro meu Tuma.

É lido o se guin te:
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OF. Nº 30/02 – PRES./CAS

Bra sí lia, 14 de maio 2002.

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do § 2º, do art. 91 do Re gi men to

Inter no do Se na do, co mu ni co a Vos sa Exce lên cia que 
esta Co mis são, em re u nião no dia 8 de maio de 2002 , 
apro vou, em de ci são ter mi na ti va, o Pro je to de Lei do
Se na do nº 68, de 2000, que ”dis põe so bre a con ces-
são do be ne fi cio de se gu ro-de sem pre go ao tra ba lha-
dor ex tra ti vis ta ve ge tal du ran te o pe río do em que es ti-
ver im pe di do de exer cer sua ati vi da de e dá ou tras pro -
vi dên ci as.“, de au to ria da Se na do ra Ma ri na Sil va, nos
ter mos da Emen da Subs ti tu ti va no 1-CAS. Sub me ti da
a Tur no Su ple men tar em 28-11-2001 e re ce ben do
três emen das, a ma té ria re tor nou para exa me do Re -
la tor. Em 8 de maio de 2002, o Subs ti tu ti vo foi apro va-
do, com a su be men da nº 1-CAS, e apro vou par ci al-
men te o Pro je to de Lei do Se na do nº 05, de 2000, que 
tra mi ta em con jun to.

Aten ci o sa men te. – Ro meu Tuma, Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Nos ter -

mos do art. 91, §§ 3º a 5º, do Re gi men to Inter no, fica
aber to o pra zo de cin co dias úte is para in ter po si ção
de re cur so, por um dé ci mo da com po si ção da Casa,
para que o Pro je to de Lei do Se na do n.º 68, de 2000
(tra mi tan do em con jun to com o PLS n.º 5, de 2000),
cujo pa re cer foi lido an te ri or men te, seja apre ci a do
pelo Ple ná rio.

O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Tem V.
Exª a pa la vra.

O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO. Pela or -
dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, in da go
a V. Exª se foi en ca mi nha da a esta Casa, pelo Exce -
len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca, men sa-
gem que tra ta de em prés ti mo ex ter no de in te res se do
Esta do de Ron dô nia.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A Pre si-
dên cia con sul ta a Se cre ta ria-Ge ral da Mesa se a
Men sa gem Pre si den ci al a que se re fe re o Se na dor
Mo re i ra Men des já che gou à Casa e em que data
esse fato ocor reu. (Pa u sa.)

Infor ma a Se cre ta ria-Ge ral da Mesa que a Pre -
si dên cia re ce beu a Men sa gem n.º 164, de 2002 (n.º
397/2002, na ori gem), de 22 do cor ren te, en vi a da
pelo Che fe da Casa Ci vil da Pre si dên cia da Re pú bli-
ca, pela qual o Pre si den te da Re pú bli ca, nos ter mos
do art. 52, in ci so V, da Cons ti tu i ção Fe de ral, so li ci ta
seja au to ri za da a con tra ta ção de ope ra ção de cré di to
ex ter no, com ga ran tia da Re pú bli ca Fe de ra ti va do

Bra sil, no va lor to tal equi va len te a US$35,000,000.00
(trin ta e cin co mi lhões de dó la res dos Esta dos Uni dos
da Amé ri ca), de prin ci pal, en tre o Go ver no do Esta do
de Ron dô nia e a Cor po ra ção Andi na de Fo men to –
CAF, des ti na da a fi nan ci ar, par ci al men te, o “Pro gra-
ma de Ge ren ci a men to da Ma lha Ro do viá ria do Esta -
do de Ron dô nia”.

O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO) – Sr.
Pre si den te, ten do em vis ta que a re fe ri da Men sa gem
se en con tra na Casa, re que i ro a V. Exª, nos ter mos do 
Re gi men to Inter no, em vir tu de da ur gên cia do tema
para o Esta do de Ron dô nia e do alto in te res se pú bli-
co, que so li ci te a le i tu ra da ma té ria para que co me ce
a tra mi tar.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na dor
Mo re i ra Men des, está dis pen sa da a le i tu ra por que já
o fiz.

A ma té ria vai à pu bli ca ção e, pos te ri or men te, à
Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Pas sa-se
à

ORDEM DO DIA

Item 1:

Dis cus são, em tur no su ple men tar, do
Subs ti tu ti vo do Se na do ao Pro je to de Lei
da Câ ma ra n.º 81, de 2001 (nº 3.228/2000,
na Casa de ori gem), que ins ti tui o Ca das tro
Na ci o nal de Mo ra dia e dá ou tras pro vi dên ci-
as, ten do

Pa re cer sob nº 328, de 2002, da Co-
mis são Di re to ra, Re la tor: Se na dor Anto nio
Car los Va la da res, ofe re cen do a re da ção do
ven ci do.

A Pre si dên cia es cla re ce ao Ple ná rio que po de rão
ser ofe re ci das emen das à pro po si ção até o en cer ra-

men to da dis cus são.

Dis cus são do Subs ti tu ti vo, em tur no su ple men-
tar. (Pa u sa.)

Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a
dis cus são.

Encer ra da a dis cus são sem a apre sen ta ção de
emen das, o Subs ti tu ti vo é con si de ra do de fi ni ti va men-
te ado ta do, nos ter mos do art. 284 do Re gi men to
Inter no.

A ma té ria vol ta à Câ ma ra dos De pu ta dos.

É a se guin te a ma té ria apro va da:
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O SR. PRESIDENTE (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 383, de 2001
(n.º 511 na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o tex to do Acor do en tre o Go ver no
da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e o Go-
ver no da Re pú bli ca da Bo lí via so bre a Re-
cu pe ra ção de Bens Cul tu ra is, Pa tri mo ni a is e 
Ou tros Espe cí fi cos Rou ba dos, Impor ta dos
ou Expor ta dos Ili ci ta men te, ce le bra do em La 
Paz em 26 de ju lho de 1999.

Pa re cer fa vo rá vel, sob o n.º 320, de
2002, da Co mis são de Re la ções Exte ri o res

e De fe sa Na ci o nal. Re la tor: Se na dor Iris Re -
zen de.

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 de se je en ca mi nhar a ma té-

ria, en cer ro o en ca mi nha men to.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.

É o se guin te o pro je to apro va do:
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O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 3:

REQUERIMENTO Nº 232, DE 2002

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri-
men to n.º 232, de 2002, so li ci tan do a tra mi-
ta ção con jun ta dos Pro je tos de Lei do Se na-
do n.º 178, de 2001, e 15, de 2002, por re -
gu la rem a mes ma ma té ria. Se na dor Ante ro
Paes de Bar ros.

Em vo ta ção o re que ri men to, em tur no úni co.
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.
Os Pro je tos de Lei do Se na do n.ºs 178/2001 e

15/2002 pas sam a tra mi tar em con jun to e re tor nam
ao exa me da Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos em
de ci são ter mi na ti va.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Nada
mais ha ven do a tra tar, a Pre si dên cia vai en cer rar os
tra ba lhos, lem bran do às Srªs e aos Srs. Se na do res
que, após o tér mi no da ses são es pe ci al, mar ca da
para as 10 ho ras de ama nhã, terá lu gar ses são de li-
be ra ti va or di ná ria, a re a li zar-se às 11 ho ras, com a
se guin te

ORDEM DO DIA

– 1 –
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 24, DE 2002

(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento nº 268, de 2002 – art. 336, II,

combinado com o art. 338, IV, do Regimento Interno)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Re so-
lu ção nº 25, de 2002 (apre sen ta do pela Co mis são de
Assun tos Eco nô mi cos como con clu são de seu Pa re-
cer nº 380, de 2002, Re la tor: Se na dor Ro me ro Jucá,
com vo tos con trá ri os dos Se na do res Anto nio Car los
Jú ni or e Pa u lo Sa u to), que au to ri za a União a con tra-
tar ope ra ção de cré di to ex ter no, no va lor to tal de qua -
tor ze mi lhões, qua tro cen tos e ses sen ta mil dó la res
dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca, en tre a Re pú bli ca
Fe de ra ti va do Bra sil e o Ban co Inter na ci o nal para Re -
cons tru ção e De sen vol vi men to (BIRD). (Des ti na da ao 
fi nan ci a men to do Pro gra ma de Aper fe i ço a men to dos
Instru men tos de Atu a ção do Ban co Cen tral do Bra sil
e da Co mis são de Va lo res Mo bi liá ri os – PROAT II).

À ma té ria po de rão ser ofe re ci das emen das até
o en cer ra men to da dis cus são.

– 2 –
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 25, DE 2002

(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos do
Re que ri men to nº 269, de 2002 – art. 336, II,

com bi na do com o art. 338, IV, do
Re gi men to Inter no)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Re so-
lu ção nº 25, de 2002 (apre sen ta do pela Co mis são de
Assun tos Eco nô mi cos como con clu são de seu Pa re-
cer nº  381, de 2002 , Re la tor: Se na dor Ro meu Tuma,
com abs ten ção do Se na dor Pa u lo Sou to), que au to ri-
za a União a con tra tar ope ra ção de cré di to ex ter no,
no va lor de até cen to e ses sen ta e sete mi lhões e cin -
qüen ta e qua tro mil dó la res dos Esta dos Uni dos da
Amé ri ca, de prin ci pal, com o HSBC Bank plc e o Cré -
dit Com mer ci al de Fran ce. (Des ti na da ao fi nan ci a-
men to de equi pa men tos para o pro je to Mo der ni za ção
da Fro ta da For ça Aé rea Bra si le i ra).

À ma té ria po de rão ser ofe re ci das emen das até
o en cer ra men to da dis cus são.

– 3 –
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 112, DE 2001

(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos do
Re que ri men to nº 276, de 2001 – 
art. 336, II, do Re gi men to Inter no)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 112, de 2001 (nº 113/99, na Casa de ori -
gem), que con ce de anis tia a di ri gen tes ou re pre sen-
tan tes sin di ca is e tra ba lha do res pu ni dos por par ti ci-
pa ção em mo vi men to re i vin di ca tó rio, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 162, de 2002, da Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la-
tor: Se na dor José Edu ar do Du tra.

– 4 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 189, DE 2002
(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos do
Re que ri men to do nº 279 – art. 336, II, 

com bi na do com o art. 338, IV, do
 Re gi men to Inter no)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre-
to Le gis la ti vo nº 189, de 2002 (nº 1.659/2002, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
a Asso ci a ção Rá dio Co mu ni tá ria de Vi tó ria do Jari a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da-
de de Vi tó ria do Jari, Esta do do Ama pá, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 416, de 2002, da Co mis-
são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Gil vam Bor ges.
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– 5 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 154, DE 2002
(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos do

Re que ri men to do nº 280 – art. 336, II, com bi na do
com o art. 338, IV, do Re gi men to Inter no)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De-
cre to Le gis la ti vo nº 154, de 2002 (nº 1.412/2001, na
Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que ou-
tor ga a con ces são à R. B. – Rá dio e Te le vi 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 Li nha res, Esta do do Espí ri to
San to, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 415, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Ri car do San -
tos, com abs ten ção do Se na dor Ge ral do Cân di do.

– 6 –
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 116, DE 2002

Se gun da ses são de dis cus são, em pri me i ro tur -
no, do Pro je to de Lei do Se na do nº 116, de 2002, de
ini ci a ti va da Co mis são Mis ta de Se gu ran ça Pú bli ca,
que acres cen ta ar ti go ao Có di go Pe nal e mo di fi ca a
pena co mi na da aos cri mes de cor rup ção ati va e pas -
si va.

– 7 –
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 115, DE 2002

Pri me i ra ses são de dis cus são, em pri me i ro tur -
no, do Pro je to de Lei do Se na do nº 115, de 2002, de
ini ci a ti va da Co mis são Mis ta de Se gu ran ça Pú bli ca,
que dis põe so bre o Sis te ma Na ci o nal Anti dro gas; so -
bre a pre ven ção, a re pres são e o tra ta men to; de fi ne
cri mes, re gu la o pro ce di men to nos cri mes que de fi ne
e dá ou tras pro vi dên ci as.

– 8 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 437, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre-
to Le gis la ti vo nº 437, de 2001 (nº 1.083/2001, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
a Asso ci a ção dos Pro du to res e Mo ra do res do Mu ni cí-
pio de Con de ú ba a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria na ci da de de Con de ú ba, Esta do da Ba -
hia, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 155, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Wal deck
Orne las.

– 9 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº439, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre-
to Le gis la ti vo nº 439, de 2001 (nº 1.125/2001, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que ou tor ga
per mis são à Empre sa de Co mu ni ca ção Gran de Rio
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 Pe ne do, Esta do
de Ala go as, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 222, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor ad hoc: Se na dor Te o tô-
nio Vi le la Fi lho, com abs ten ções dos Se na do res Edu -
ar do Su plicy e Ge ral do Cân di do.

– 10 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 440, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre-
to Le gis la ti vo nº 440, de 2001 (nº 1.140/2001, 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 Qu i lom bo para exe cu tar ser vi-
ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da
na ci da de de Rio Lar go, Esta do de Ala go as, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 223, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Te o tô nio Vi le-
la Fi lho, com abs ten ções dos Se na do res Edu ar do Su -
plicy e Ge ral do Cân di do.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Está en -
cer ra da a ses são, agra de cen do a Deus pelo dia de
tra ba lho aus pi ci o so e la bo ra ti vo que ti ve mos.

(Le van ta-se a ses são às 21 ho ras e 02 mi nu tos.)

(OS 15122/02)
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Ata da 68ª Ses são Espe ci al, em 23 de maio 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. Ra mez Te bet e Edu ar do Su plicy

(Ini cia-se a ses são às 10 ho ras.)

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Sob a
pro te ção de Deus, ini ci a mos nos sos tra ba lhos.

De cla ro aber ta a ses são es pe ci al do Se na do
Fe de ral des ti na da a ho me na ge ar a Con fe de ra ção
Na ci o nal dos Bis pos do Bra sil – CNBB, pelo trans cur-
so dos 50 anos de sua fun da ção, nos ter mos do Re -
que ri men to nº 110, de 2002, de au to ria do no bre Se -
na dor Pe dro Si mon e ou tros se nho res Se na do res.

Con vi do para com por a Mesa Dom Jay me Hen -
ri que Che mel lo, Pre si den te da CNBB; Dom Alfio Ra -
pi sar da, Nún cio Apos tó li co; Dom José Fre i re Fal cão,
Arce bis po de Bra sí lia; Dom Mar ce lo Pin to Car va lhe i-
ra, Vice-Pre si den te da Con fe rên cia Na ci o nal dos Bis -
pos do Bra sil, e Dom Ray mun do Da mas ce no Assis,
Se cre tá rio-Ge ral da Con fe rên cia Na ci o nal dos Bis pos
do Bra sil. (Pal mas.)

Com pos ta a Mesa, va mos ou vir ago ra a apre-
sen ta ção do Co ral do Se na do, não sem an tes re gis-
trar, com mu i ta ale gria, a pre sen ça dos bis pos mem -
bros da Co mis são Epis co pal da Pas to ral.

Pas se mos ago ra a ou vir a apre sen ta ção do Co -
ral do Se na do.

(Pro ce de-se à apre sen ta ção do Co ral
do Se na do Fe de ral.)

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Mi nhas
se nho ras e meus se nho res, pas se mos ago ra à exi bi-
ção de ví deo so bre a CNBB.

(Pro ce de-se à exi bi ção de ví deo ins ti-
tu ci o nal.)

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Dan do
con ti nu i da de aos nos sos tra ba lhos, te nho a hon ra de
con ce der a pa la vra ao no bre Se na dor Pe dro Si mon.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS. Pro nun cia
o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te do Se na do; Dom Jay me Hen ri que Che-
mel lo, Pre si den te da CNBB; Dom Alfio Ra pi sar da,
Nún cio Apos tó li co; Dom José Fre i re Fal cão, Car de-
al-Arce bis po de Bra sí lia; Dom Mar ce lo Pin to Car va-
lhe i ra, Vice-Pre si den te da CNBB; Dom Ray mun do
Da mas ce no Assis, Se cre tá rio-Ge ral da CNBB, Srªs e

Srs. Par la men ta res, dis tin tas au to ri da des re pre sen-
tan tes do nos so cle ro, se nho ras e se nho res, es ta mos
re u ni dos aqui para co me mo rar uma data im por tan te,
trans cen den tal, o cin qüen te ná rio da cri a ção da Con -
fe rên cia Na ci o nal dos Bis pos do Bra sil.

São cin qüen ta anos de ex ce len tes ser vi ços
pres ta dos a esta Na ção, em es pe ci al ao seu povo,
aos mais hu mil des, aos mais po bres, aos mais ne ces-
si ta dos.

Esse meio sé cu lo foi, sem dú vi da, um dos mais
mo vi men ta dos da his tó ria bra si le i ra. Nes se pe río do, o 
Bra sil de i xou de ser uma na ção ru ral para se trans for-
mar num país emi nen te men te ur ba no. A nos sa po pu-
la ção mais do que tri pli cou, sal tan do de 50 para 170
mi lhões.

Fo ram anos de pro fun das trans for ma ções so ci-
a is, po lí ti cas e eco nô mi cas. Qu an do, em 1952, sur giu
a CNBB, o Bra sil ain da era go ver na do por Ge tú lio
Var gas, já no seu se gun do pe río do. De lá para cá, vi -
ve mos o su i cí dio da que le gran de Pre si den te, atra ves-
sa mos um lon go pe río do de di ta du ra mi li tar e, em se -
gui da, ele ge mos pelo voto um pre si den te da Re pú bli-
ca que, a se guir, foi des ti tu í do le gal men te, por que se
mos trou sem com pos tu ra para exer cer o car go.

No cam po da eco no mia, o Bra sil de hoje é mu i to
di fe ren te do que exis tia há meio sé cu lo. De i xa mos de
ser uma na ção cuja ri que za se re su mia à ex por ta ção
de uns pou cos pro du tos agrí co las para, hoje, cons tru-
ir um par que in dus tri al res pe i tá vel – com al guns se to-
res de pon ta -, que ex por ta para todo o mun do.

No en tan to – e esta é uma crí ti ca que nós, po lí ti-
cos, com vi são hu ma nis ta e cris tã, di vi di mos com os
re li gi o sos -, o Bra sil pou co mu dou na sua cons ti tu i ção
so ci al. Uma imen sa par ce la da po pu la ção con ti nua
re le ga da à mi sé ria, à po bre za, à fome.

Fre qüen te men te, ouve-se di zer que o Bra sil foi
um dos pa í ses que mais cres ceu em ter mos eco nô mi-
cos no sé cu lo pas sa do. É ver da de. O País en ri que-
ceu. Mas tam bém é ver da de que o fru to des se en ri-
que ci men to não che gou aos ci da dãos mais hu mil des.

Um co nhe ci do cha vão da equi pe eco nô mi ca da
di ta du ra mi li tar afir ma va: “é pre ci so au men tar o bolo
para dis tri bu ir de po is”. Pois bem, o tal bolo cres ceu,

Mi cro nº 4
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vi e ram ou tros bo los, mas pou ca gen te teve o di re i to e
a opor tu ni da de de comê-los.

Se nho ras e Se nho res, ana li sar o cin qüen te ná rio
da CNBB sig ni fi ca, prin ci pal men te, fa zer um in ven tá-
rio das pre o cu pa ções es pi ri tu a is e ma te ri a is do ho-
mem bra si le i ro nes se pe río do.

Em ge ral, ouve-se fa lar mu i to so bre as in qui e ta-
ções ma te ri a is do po bre ci da dão bra si le i ro, se cu lar-
men te hu mi lha do, mas pou co se co men ta da an gús tia
da que les que, ten do uma vida ra zoá vel, in qui e tam-se
com o des ti no dos mais frá ge is. Nes te País, so fre tam -
bém o ci da dão que tem cons ciên cia.

De iní cio, os te mas da Cam pa nha da Fra ter ni da-
de – essa no tá vel cri a ção da CNBB – eram mais li ga-
dos à vida in ter na da Igre ja. Mas, a par tir dos anos 70, 
na me di da em que se apro fun da vam os pro ble mas
po lí ti cos, eco nô mi cos e so ci a is, os te mas pas sa ram a 
ser bus ca dos na pal pi tan te re a li da de bra si le i ra.

A ver da de é que to dos nós, ca tó li cos bra si le i ros,
ti ve mos sem pre cons ciên cia da ur gen te ne ces si da de
de se es ta be le cer nes te País uma ver da de i ra jus ti ça.
Mas, di an te da nos sa in ca pa ci da de de re sol ver os
gran des pro ble mas so ci a is, essa ur gên cia se tor na
cada dia mais pre men te e mais ne ces sá ria. O País
avan ça, mo der ni za-se e me lho ra a es co la ri da de de
sua gen te, mas, in fe liz men te, não vis lum bra mos a er -
ra di ca ção da fome e da mi sé ria.

Os te mas da nos sa Cam pa nha da Fra ter ni da de,
que tem sua pri me i ra edi ção em 1964, for mam um
ver da de i ro pa i nel das afli ções es pi ri tu a is e so ci a is
dos ca tó li cos bra si le i ros: em 1964, igre ja; em 1965,
pa ró quia; em 1966, fra ter ni da de; em 1967, co-res-
pon sa bi li da de; em 1968, do a ção; em 1969, des co ber-
ta; em 1970, par ti ci pa ção; em 1971, re con ci li a ção; em 
1972, ser vi ço e vo ca ção; em 1973, li ber ta ção; em
1974, re cons tru ir a vida; em 1975, re par tir; em 1976,
co mu ni da de; em 1977, fa mí lia; em 1978, mun do do
tra ba lho; em 1979, por um mun do mais hu ma no; em
1980, mi gra ções; em 1981, sa ú de; em 1982, edu ca-
ção; em 1983, vi o lên cia; em 1984, vida; em 1985,
fome; em 1986, ter ra; em 1987, me no res; em 1988,
ne gros; em 1989, co mu ni ca ção; em 1990, mu lhe res;
em 1991, tra ba lho; em 1992, ju ven tu de; em 1993, mo -
ra dia; em 1994, fa mí lia; em 1995, ex clu í dos; em 1996, 
po lí ti ca; em 1997, pri si o ne i ros; em 1998, edu ca ção;
em 1999, de sem pre go; em 2000, dig ni da de hu ma na;
em 2001, dro gas; e em 2002, ín di os.

Se nho ras e se nho res, o ver da de i ro dra ma do
Bra sil está ex pos to nes ta lis ta. Esta lis ta ex põe a dra -
ma ti ci da de do nos so País. Tudo o que nos re vol ta,
tudo o que nos de i xa cons tran gi dos e in dig na dos foi
ar ro la do pela CNBB nes ses 50 anos.

Ao lon go dos anos 90, o rá pi do avan ço do que
se cha ma de ne o li be ra lis mo – que é o pre do mí nio da
eco no mia so bre o ho mem, que é a en tro ni za ção do
“deus” mer ca do e que é a der ru ba da sis te má ti ca dos
di re i tos so ci a is e tra ba lhis tas – só fez au men tar o nú -
me ro dos ex clu í dos.

Se nho ras e se nho res, em fun ção de mi nha ati vi-
da de po lí ti ca, vou aqui me con cen trar mais no en tre-
la ça men to da Con fe rên cia Na ci o nal dos Bis pos do
Bra sil com a vida pú bli ca.

Como des ta cam al guns his to ri a do res, as ori-
gens mais re mo tas da CNBB, de cer ta for ma, po dem
ser de tec ta das na Ação Ca tó li ca, mo vi men to cri a do
na Itá lia por Pio XI para ar re gi men tar os ca tó li cos di -
an te do avan ço do fas cis mo nos anos 30.

Nas ci da no Bra sil du ran te os anos do Esta do
Novo – quan do a re la ção en tre o Esta do e a Igre ja era
re la ti va men te tran qüi la, sem gran des ten sões –, a
Ação Ca tó li ca bra si le i ra re u nia tan to pes so as que
pre ga vam a for ma ção de um par ti do so ci al-cris tão
quan to aque las que de fen di am a ado ção de uma ati -
tu de mais in ci si va na luta con tra o co mu nis mo.

A Ação Ca tó li ca ga nhou for ça quan do Dom Hél -
der Câ ma ra, a par tir de 1947, as su miu o car go de as -
sis ten te na ci o nal da en ti da de. Nes sa no bre ta re fa,
Dom Hél der Câ ma ra con tou com o apo io de ci si vo do
Pa dre José Tá vo ra. Pos te ri or men te, os dois se ri am
Bis pos au xi li a res de Dom Jay me de Bar ros Câ ma ra,
Car de al Arce bis po do Rio de Ja ne i ro.

Cin co anos de po is, no dia 17 de ou tu bro de
1952, nas cia uma en ti da de que não ti nha si mi lar no
vas to mun do ca tó li co: a nos sa Con fe rên cia Na ci o nal
dos Bis pos do Bra sil.

Esta é uma gran de con quis ta bra si le i ra que de -
ve mos en fa ti zar sem pre: nos sos bis pos fo ram pi o ne i-
ros na cons ti tu i ção de uma en ti da de na ci o nal para a
dis cus são dos gra des pro ble mas es pi ri tu a is, so ci a is e 
po lí ti cos do Bra sil.

Sur gia aqui, nes ta re mo ta Na ção do sul da Amé -
ri ca La ti na, uma prá ti ca que, só dez anos de po is, se -
ria con sa gra da no Con cí lio Va ti ca no Se gun do: a co le-
gi a li da de dos bis pos.

Essa ex pe riên cia bra si le i ra aca ba ria ser vin do
como mo de lo, em 1955, du ran te o Con gres so Eu ca-
rís ti co Inter na ci o nal no Rio de Ja ne i ro, para a cri a ção
do Ce lam – Con se lho Epis co pal La ti no-Ame ri ca no.

As pri me i ras re u niões re gi o na is de bis pos bra si-
le i ros, ain da nos anos 50, fa vo re ce ram o apro fun da-
men to dos de ba tes acer ca das gran des ques tões bra -
si le i ras e per mi ti ram que a CNBB pu des se pre pa rar
pla nos pas to ra is para todo o País.
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Em 1964, veio o re gi me mi li tar para uns, ou a re -
vo lu ção re den to ra, para ou tros. Alguns re li gi o sos, no
co me ço, sa u da ram a to ma da de po der no Bra sil pe los
mi li ta res. Mas, logo, per ce be ram que se tra ta va de um 
re gi me au to ri tá rio, vi o len to, com pro me ti do ape nas
com os ri cos. No en tan to, ime di a ta men te a se guir, as
per se gui ções po lí ti cas, a edi ção de leis ar bi trá ri as, o
des man te la men to das ins ti tu i ções de mo crá ti cas e a
prá ti ca sis te má ti ca da vi o lên cia aca ba ri am co lo can do
a es ma ga do ra ma i o ria dos re li gi o sos bra si le i ros no
ter re no opos to ao do Go ver no mi li tar.

Em 1968, no Encon tro do Epis co pa do La ti-
no-Ame ri ca no, em Me del lin, Co lôm bia, co me ça ram a
ser de li ne a das as ba ses da que la que se ria a Te o lo gia
da Li ber ta ção.

Aqui que ro fa zer um bre ve co men tá rio: o en ga-
ja men to na luta so ci al e po lí ti ca foi ca rac te rís ti co no
cle ro la ti no-ame ri ca no, em con tras te, por exem plo,
com a pos tu ra mais tra di ci o nal do cle ro de na ções
mais ri cas, onde os pro ble mas so ci a is e po lí ti cos
sem pre fo ram me nos gra ves.

O cer to é que os con fli tos en tre Igre ja e Esta do
cres ce ram na me di da em que os ca tó li cos co me ça-
ram a per ce ber que o tipo de ca pi ta lis mo que ga nha va
ter re no no Bra sil não le va va em con si de ra ção os an -
se i os po pu la res. Era o que se con ven ci o nou cha mar
“ca pi ta lis mo sel va gem”, que fa vo re cia a cres cen te
con cen tra ção da ri que za nas mãos de uns pou cos.

Da mes ma for ma, o re gi me mi li tar, sis te ma ti ca-
men te, der ru ba va a le gis la ção que ga ran tia as ins ti tu i-
ções de mo crá ti cas e edi ta va – uma atrás da ou tra –
in con tá ve is leis de ex ce ção. Veio, en tão, o tem po dos
la men tá ve is “atos ins ti tu ci o na is”.

Não que ro me pro lon gar numa his tó ria que é já
bas tan te co nhe ci da, mas pre ci so des ta car que, no
pla no po lí ti co, foi o nos so Par ti do, o PMDB, que li de-
rou a luta con tra o re gi me de ex ce ção. Ti ve mos, é cla -
ro, o res pal do das prin ci pa is en ti da des ci vis, en tre as
qua is sem pre se des ta cou a Con fe rên cia Na ci o nal
dos Bis pos do Bra sil.

Com o peso de seu pres tí gio, a CNBB fez, mu i-
tas ve zes, o Go ver no mi li tar re cu ar de ini ci a ti vas an ti-
de mo crá ti cas. Agin do com fir me za nos mo men tos
mais dra má ti cos da vida na ci o nal, a CNBB sou be
con tra por-se à ar bi tra ri e da de. Ma ni fes tou-se con tra a
cen su ra aos me i os de co mu ni ca ção. Con de nou sis te-
ma ti ca men te a prá ti ca da tor tu ra. De fen deu com bra -
vu ra os pri si o ne i ros po lí ti cos.

Em fun ção des sas ati tu des co ra jo sas, numa
épo ca de medo e de vi o lên cia, a Igre ja Ca tó li ca as su-

miu uma di men são his tó ri ca que não foi igua la da por
ne nhu ma ou tra en ti da de bra si le i ra.

Aliás, é bom res sal tar aqui que a Igre ja Ca tó li ca
sem pre ob te ve a li de ran ça nas mu i tas pes qui sas que
fo ram fe i tas, ao lon go dos úl ti mos anos, no Bra sil,
para ava li ar a cre di bi li da de das nos sas ins ti tu i ções. A
Igre ja Ca tó li ca, sis te ma ti ca men te, apa re ce em pri me i-
ro lu gar.

Se nho ras e se nho res, mes mo cor ren do o ris -
co de co me ter in jus ti ças, pre ci so, nes ta par te do
meu pro nun ci a men to, ar ro lar aque les pre la dos
que, pela sua atu a ção, de i xa ram uma mar ca in de-
lé vel na CNBB.

Eu co me ça ria ci tan do o nos so que ri do Dom Hél -
der Câ ma ra, que foi Se cre tá rio-Ge ral da en ti da de nos 
seus pri me i ros doze anos. Como sa bem os que vi ve-
ram os hor ro res da que la épo ca, foi ele – com as en -
tre vis tas que con ce deu e com as in con tá ve is pa les-
tras que pro nun ci ou – o ho mem que mais da nos ca u-
sou à ima gem ex ter na do re gi me ar bi trá rio aqui ins ta-
la do. No ex te ri or, sem medo, ele con ta va para o mun -
do o que es ta va acon te cen do re al men te den tro de
nos so País. Aqui no Bra sil, Dom Hél der Câ ma ra foi o
bra si le i ro que mais so freu o ri gor da cen su ra. Os me i-
os de co mu ni ca ção, nos anos de re pres são, ba ni ram
sua ima gem e seu nome. Mas a mu ra lha de si lên cio
que a di ta du ra ten tou er guer em tor no dele ape nas o
for ta le ceu.

Qu e ro tam bém lem brar o nome de dois meus
con ter râ ne os, ga ú chos de San ta Ma ria: Dom Alo í-
sio Lors che i der, que foi Se cre tá rio-Ge ral en tre 1968 
e 1971 e que pre si diu a en ti da de en tre 1972 e 1978;
e seu pri mo Dom José Ivo Lors che i ter, que foi Se -
cre tá rio-Ge ral en tre 1972 e 1978 e Pre si den te en tre
1979 e 1986.

Tam bém devo ci tar aqui Dom Lu ci a no Men des
de Alme i da, Se cre tá rio-Ge ral en tre 1979 e 1986 e
Pre si den te en tre 1987 e 1994. Fo ram es ses três lí de-
res re li gi o sos que fi ze ram o per cur so mais aci den ta do
na vida da CNBB du ran te os anos mais te ne bro sos.

Qu an do se fala na len ta tran si ção bra si le i ra da
di ta du ra mi li tar para a de mo cra cia, tem-se que, obri -
ga to ri a men te, des ta car a fi gu ra de Dom Pa u lo Eva ris-
to Arns, Car de al de São Pa u lo, cuja atu a ção co ra jo sa
foi de ci si va na que les anos ter rí ve is.

Se nho ras e se nho res, nos úl ti mos anos, es ta-
mos vi ven do um pe río do de pro fun do de sa len to.
Cres ce no mun do a in sen si bi li da de di an te da ver da-
de i ra ca tás tro fe hu ma ni tá ria e so ci al que nos está su -
fo can do. A in di fe ren ça e o ego ís mo pa re cem ser os
va lo res pre do mi nan tes do nos so tem po. A vida mo-
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der na, ali e na da e ali e nan te, des trói as ba ses da fa mí-
lia. O sexo pas sa a ser mais im por tan te do que o
amor. A vi o lên cia cam pe ia nas me tró po les e avan ça
nas mé di as e pe que nas ci da des. As emis so ras de te -
le vi são pa re cem com pe tir para ver qual é a que ofe re-
ce pro gra mas mais de gra dan tes.

Ten tan do en ten der o que acon te ce hoje, bus-
quei re fú gio em tex tos de Dom Hél der. Com pa la vras
da que le gran de bra si le i ro, en cer ro este bre ve pro nun-
ci a men to, com o qual ten tei es bo çar li ge i ra men te o
sig ni fi ca do e im por tân cia da nos sa Con fe rên cia Na ci-
o nal dos Bis pos do Bra sil.

Esco lhi um pe que no tre cho de um li vro fan tás ti-
co, O De ser to é Fér til, cer ta men te a obra mais co-
nhe ci da de Dom Hél der Câ ma ra. Ali, na crô ni ca in ti tu-
la da “A Raiz do Mal”, ele es cre veu:

O mal dos ma les é o ego ís mo.
É o ego ís mo que fe cha os olhos dos ri -

cos dos pa í ses po bres, a pon to de se jul ga-
rem hu ma nos e re li gi o sos, sem per ce ber a
si tu a ção de su ma na que cri am, a es cra vi dão
que pra ti ca men te es ta be le cem.

É o ego ís mo que cega os ri cos dos pa -
í ses ri cos, le van do-os a não per ce be rem o
ab sur do de aju dar a cri ar e man ter áre as de
po bre za no seio dos pa í ses ri cos e, so bre tu-
do, a não per ce be rem que ace i tam a aber ra-
ção de ser man ti da a ri que za dos pa í ses de
abun dân cia, atra vés das in jus ti ças da po lí ti-
ca in ter na ci o nal do co mér cio, à cus ta da mi -
sé ria dos pa í ses po bres.

Mas nin guém se ilu da: ego ís mo não é
mo no pó lio de nin guém, nem de povo ne-
nhum. Se, ama nhã, pa í ses sub de sen vol vi-
dos cres ce rem um pou co e co me ça rem a
ar ran car-se do sub de sen vol vi men to e da mi -
sé ria, o ego ís mo os le va rá, fa cil men te, a fa -
zer dos pa í ses po bres o que tan to lhes re-
vol ta va na ati tu de dos pa í ses ri cos.

E, mais adi an te, Dom Hél der acres cen ta:

A ver da de i ra raiz do mal é o ego ís mo.

Só es ta re mos em con di ções de aju dar a hu ma-
ni da de a es ca par da si tu a ção pré-ex plo si va em que
se acha se le var mos em con ta:

– que o ego ís mo as su miu es ca la in ter-
na ci o nal; já não é ape nas de in di ví duo con -
tra in di ví duo ou de gru po con tra gru po, mas
de pa í ses con tra pa í ses;

– que o ego ís mo tem de ser com ba ti do
com in te li gên cia e sen ti do po si ti vo, an tes de
tudo, no ín ti mo de cada um.

Ho me na ge io os nos sos ir mãos da CNBB de
hoje. Levo o meu ca ri nho ao meu con ter râ neo, Dom
Ja i me Hen ri que Che mel lo, que, com tan ta com pe-
tên cia e dig ni da de, jun to com Dom Mar ce lo Car va-
lhe i ra e com Dom Ray mun do Da mas ce no, vem pre -
si din do e hon ran do a nos sa CNBB nos dias em que
es ta mos vi ven do.

O meu abra ço mu i to ca ri nho so ao nos so que ri-
do Car de al, D. José Fre i re Fal cão, Arce bis po de Bra sí-
lia, e a ho me na gem ao nos so Nún cio Apos tó li co, Dom 
Alfio Ra pi zar da.

Fi nal men te, agra de ço à Igre ja Ca tó li ca, por que,
de po is de tan to tem po, o Papa ca no ni zou uma bra si-
le i ra. Espe ro que seja o iní cio de uma ca mi nha da.

Encer ro o meu pro nun ci a men to com um do cu-
men to que a CNBB nos traz hoje: Exi gên ci as Evan gé-
li cas e Éti cas de Su pe ra ção da Mi sé ria e da Fome,
que deve acom pa nhar os nos sos po lí ti cos nas ele i-
ções que te mos pela fren te.

VI. Con clu são: “Dai-lhes vós mes mos
de co mer”

66. Um dos pri me i ros si na is de efe ti va
evan ge li za ção, no iní cio des te mi lê nio, será
a eli mi na ção da fome do cor ren te da mi sé ria,
em nos so país. Em es pí ri to de con ver são, a
CNBB con vo ca a to dos para um gran de Mu-
ti rão Na ci o nal pela Su pe ra ção da Mi sé ria e
da Fome, como res pos ta ao im pe ra ti vo do
evan ge lho: “Dai-lhes vós mes mos de co mer”
(Mc 6,37).

67. Para ven cer ta ma nho de sa fio, as-
so ci an do-nos a to das as pes so as de
boa-von ta de da Igre ja Ca tó li ca, de ou tras
Igre jas cris tãs e gru pos re li gi o sos, dos mo vi-
men tos po pu la res, dos sin di ca tos, ins ti tu i-
ções e Po de res Pú bli cos, im plo ra mos as
ben çãos de Deus e a pro te ção de Ma ria.

Que bom se, nes te cin qüen te ná rio da CNBB,
que fes te ja mos aqui, as su mir mos o com pro mis so de 
ace i tar. Essa será a nos sa luta, essa será a nos sa
ca mi nha da.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
(Pal mas.)
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce-

do a pa la vra ao no bre Se na dor Lú cio Alcân ta ra,
pelo PSDB.
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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 do Se na do Fe de ral, Se na dor
Ra mez Te bet; Dom Jay me Hen ri que Che mel lo, Pre si-
den te da CNBB; Dom Alfio Ra pi sar da, Nún cio Apos -
tó li co no Bra sil; Car de al José Fre i re Fal cão, Arce bis po
de Bra sí lia; Dom Mar ce lo Pin to Car va lhe i ra, Vice-Pre -
si den te da CNBB; Dom Ray mun do Da mas ce no, Se -
cre tá rio-Ge ral da CNBB; Srªs e Srs. Se na do res; Srs.
De pu ta dos aqui pre sen tes; se nho res con vi da dos; re li-
gi o sos; mi nhas se nho ras e meus se nho res, é com
hon ra que hoje tomo par te des ta me re ci da ce le bra-
ção dos cin qüen ta anos de fun da ção da CNBB, Con -
fe rên cia Na ci o nal dos Bis pos do Bra sil. Não por aca -
so, a con sa gra da ex pres são “a voz dos sem-voz”
caiu-lhe tão bem, por que tão bem re a li za das têm sido
suas obras e suas in ter ven ções ao lon go da his tó ria
bra si le i ra. Nes se am bi en te, sin to-me à von ta de para
não so men te sa u dar a ins ti tu i ção, seus in te gran tes e,
so bre tu do, a Igre ja Ca tó li ca, mas tam bém tes te mu-
nhar seus in co men su rá ve is es for ços jun to à so ci e da-
de bra si le i ra como um todo, na bus ca de uma evan ge-
li za ção ple na e pro fun da.

Lo ca li za da num pla no qua se ecu mê ni co de in te-
ra ção com a re a li da de do Bra sil, a CNBB pa re ce ocu -
par um es pa ço aci ma das re li giões, re u nin do em sua
ação prá ti ca as as pi ra ções mais uni ver sa is de to dos
os cre dos, a sa ber, ma i or hu ma ni za ção da so ci e da de
con tem po râ nea. Isso se tem tra du zi do, his to ri ca men-
te, na im ple men ta ção de su ces si vas ações em fa vor
da me lho ria da qua li da de de vida dos bra si le i ros, seja
no âm bi to so ci al, seja no pla no es pi ri tu al. Extra or di na-
ri a men te bem-su ce di da, a Cam pa nha da Fra ter ni da-
de, por exem plo, trans for mou-se, nos úl ti mos anos, em 
sím bo lo per fe i to des sa con ju ga ção so ci e da de/es pi ri tu-
a li da de, na me di da em que, du ran te o pe río do sa gra do
da qua res ma, o povo bra si le i ro – ca tó li co ou não – é
con vi da do a uma re fle xão co le ti va so bre pro ble mas
na ci o na is por meio da apli ca ção dos en si na men tos
bí bli cos, dos evan ge lhos, na nos sa vida co ti di a na.

Sen si vel men te crí ti ca à si tu a ção po lí ti ca, so ci al
e eco nô mi ca do País, a CNBB des ta ca-se, até hoje,
como pólo de re sis tên cia a fa vor dos opri mi dos, dos
in jus ti ça dos, em suma, dos ex clu í dos dos sis te mas de
po der. Du ran te os anos dos go ver nos mi li ta res, não
de i xou de pres tar so cor ro aos per se gui dos, abri gan-
do-os no dis cur so e na prá ti ca re li gi o sa, de nun ci an do
exa ge ros e ex cres cên ci as do re gi me de ex ce ção. Em
re su mo, como bem res sal tou Dom Pe dro Ca sal dá li-
ga, “a CNBB nun ca se fe chou den tro de casa, sem pre
ma ni fes tou o Evan ge lho de for ma prá ti ca, não só com 
pa la vras, mas tam bém com ações e ati tu des”.

Na lem bran ça de to dos que vi ve ram os anos
ses sen ta, com cer te za com pa re cem as fi gu ras me-
mo rá ve is de Dom Hél der Câ ma ra, de Dom Pa u lo Eva -
ris to Arns, de Dom Lu ci a no Men des de Alme i da, de
Dom Ivo Lors che i ter e de Dom Alo í sio Lors che i der,
cujo en ten di men to sen sí vel so bre a ação pas to ral
sem pre con ver giu mu i to mais para uma pos tu ra po lí ti-
ca que me ra men te con tem pla ti va. Evi den te men te,
isso afron ta va a pos tu ra ecle si as ti ca men te he ge mô-
ni ca que pre va le cia à épo ca. Por isso mes mo, a luta
tra va da in ter na men te nem sem pre foi tran qüi la. Numa 
cor ren te opos ta es ta vam aque les que en ten di am que
a ação pas to ral de ve ria ser me nos po lí ti ca e mais es -
pi ri tu al. Mes mo es ses ti ve ram atu a ção mar can te na
de fe sa dos di re i tos hu ma nos e dos pre sos po lí ti cos,
na de nún cia da tor tu ra e na pro te ção aos in jus ta men-
te per se gui dos.

Aliás, no pe río do an te ri or à de fla gra ção do mo vi-
men to mi li tar de 1964, foi gra ças à per se ve ran ça de
Dom Hél der Câ ma ra que a CNBB saiu do es ta do ve -
ge ta ti vo de pro je to e trans for mou-se em uma or ga ni-
za ção de ir re fu tá vel va lor hu ma no. Na re a li da de, fo-
ram ma jo ri ta ri a men te os pa dres vin cu la dos ao mo vi-
men to da Ação Ca tó li ca Bra si le i ra, fun da do em 1935
por ori en ta ção do Papa Pio XI, que de ram ori gem à
cri a ção da CNBB. Tra ta va-se de sa cer do tes com pro-
me ti dos com o ob je ti vo de for mar le i gos para a trans -
for ma ção do mun do. Dom Hél der Câ ma ra, que era
Assis ten te-Ge ral da Ação Ca tó li ca Bra si le i ra, li de rou
o pro ces so de cri a ção da nova en ti da de, em pres tan-
do-lhe uma for ma or ga ni za ci o nal mu i to se me lhan te.

Pois bem, em ou tu bro de 1952, no Pa lá cio São
Jo a quim, no Rio de Ja ne i ro, teve lu gar a as sem bléia
de fun da ção da CNBB, oca sião na qual Dom Hél der
Câ ma ra foi de sig na do Se cre tá rio-Ge ral da en ti da de.
Nes sa con di ção, de sem pe nhou fun ção des ta ca da no
Con cí lio Va ti ca no II, nos anos ses sen ta, pri o ri zan do
as ar ti cu la ções de bas ti do res.  Embo ra não te nha pro -
nun ci a do qual quer dis cur so, le van tou dis cus sões re -
le van tes, como as que abor da ram a ques tão da mi sé-
ria no mun do e a ne ces si da de da re for ma in ter na da
Igre ja. Mais sig ni fi ca ti vas ain da fo ram suas in ter ven-
ções a fa vor das mis sas ce le bra das na lín gua de cada 
país, e não mais em la tim, como acon te cia até en tão.
Para mu i tos da épo ca, isso equi va le ria a uma re vo lu-
ção de gran des pro por ções para a Igre ja.

Como é sa bi do, o Con cí lio pro pi ci ou ino va ções
de di ver sas or dens. A iné di ta re a li za ção de re u niões
re gu la res de bis pos aca bou por im pri mir uma mar ca
co le ti va nun ca an tes ve ri fi ca da, re fle tin do-se mais tar -
de nas po si ções, nas ações e na uni da de da CNBB.
Du ran te o pe río do dos en con tros, pa les tras diá ri as
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profe ri das por teó lo gos de re no me pro vo ca vam nos
bis pos uma re ci cla gem to tal no do mí nio da te o lo gia. A
Igre ja Ca tó li ca atra ves sou pe río do de in ten sa mo der-
ni za ção, acom pa nhan do a trans for ma ção das men ta-
li da des e da cul tu ra no mun do pós-guer ra. As crí ti cas
não fo ram pou cas, e, tal qual um pro ces so di a lé ti co,
as ino va ções fo ram in cor po ra das pa u la ti na men te sob 
a ins pi ra ção de um con sen so ge ne ro so e di vi na men te
ema na do.

Co in ci dên cia ou não, o mo vi men to mi li tar de 64
eclo diu du ran te a re a li za ção do Con cí lio. A par tir daí,
a CNBB não teve como evi tar sua vo ca ção para o re -
co lhi men to dos afli tos, dos ne ces si ta dos, re ce ben do
de nún ci as de tor tu ra por todo o País. Como bem de -
cla rou o jor na lis ta Ra i mun do Ca ra mu ru de Bar ros, as -
ses sor da CNBB na que la tur bu len ta fase, ha via três ti -
pos de po si ções: os bis pos mais con ser va do res não
se in co mo da vam com os mi li ta res, mas tam pou co to -
le ra vam per se gui ções; os bis pos mais in te lec tu a li za-
dos de bru ça vam-se so bre a ques tão dos di re i tos hu -
ma nos; por fim, os mais avan ça dos fi a vam-se pela
po lí ti ca, con tes tan do aber ta men te o re gi me mi li tar.

Pois bem, vin te anos após sua cri a ção no Rio,
foi apro va da a trans fe rên cia da sede para Bra sí lia,
onde se ins ta lou, por de fi ni ti vo, em 1977, quan do da
co me mo ra ção do vi gé si mo quin to ani ver sá rio de fun -
da ção. Na nova ca pi tal, a CNBB ocu pou-se com as
per se gui ções co me ti das pelo go ver no mi li tar, mas, ao 
lado dis so, re ser vou às Cam pa nhas da Fra ter ni da de
ma i or po der de crí ti ca so ci al. Na mes ma li nha, nos
anos oi ten ta, deu sur gi men to à or ga ni za ção das Co -
mu ni da des Ecle si a is de Base, me di an te as qua is se
con sa grou uma po si ção des cen tra li za do ra das ações
pas to ra is, pri vi le gi an do uma apro xi ma ção mais acen -
tu a da com a po pu la ção mais mi se rá vel e so fri da.

Sem som bra de dú vi da, ou tra mis são ex tre ma-
men te re le van te da CNBB, para cu jos fins se des ti-
nam in ten sas ora ções e ações, tem sido tam bém a
im ple men ta ção das en cí cli cas pa pa is, so bre tu do
com pro me ti das com o pa pel da evan ge li za ção e da
es pi ri tu a li da de. No meio de las, so bres sai-se en tre ou -
tras im pe ri o sa men te a en cí cli ca de no mi na da Evan-
ge lii nun ti an di, edi ta da pelo Papa Pa u lo VI, em
1975, exor tan do to dos os pas to res e fiéis à mis são
apos tó li ca. Ape sar das crí ti cas, fiel a esse com pro-
mis so, a CNBB não cede em nada. Bem a pro pó si to,
João, o Evan ge lis ta, no ca pí tu lo 10, ver sí cu lo 16, re -
pro duz o se guin te pen sa men to de Je sus: “Te nho ain -
da ou tras ove lhas que não são des te apris co; a es sas
tam bém me im por ta con du zir, e elas ou vi rão a mi nha
voz; e ha ve rá um re ba nho e um pas tor”.

Ao lado des sa exem plar ci ta ção, ou ça mos tam -
bém o Sal mo 111, ver sí cu los 1 e 2, so bre o qual a
CNBB não se can sa de me di tar: “De todo co ra ção ce -
le bra rei as obras do Se nhor, no Con se lho dos jus tos e 
nas Assem bléi as. Gran des são as obras do Se nhor,
dig nas de es tu do dos que as amam”.

Em úl ti ma ins tân cia, a CNBB ope ra, hoje, como
uma voz pro fé ti ca para o Bra sil e a Amé ri ca La ti na,
em luta pe re ne con tra a opres são da mi sé ria, da
fome, da fal ta de opor tu ni da de. Ao lado das Con fe rên-
ci as da Itá lia e dos Esta dos Uni dos, cons ti tui uma das
três ma i o res con fe rên ci as epis co pa is do mun do. Além 
dis so, a CNBB – nun ca é de ma is fri sar – atua no país
mais ca tó li co do mun do. Nes sa con di ção, con si de-
ra-se ain da vi tal seu pa pel de me di a do ra do con so lo,
do con for to, do âni mo e da es pe ran ça no es pí ri to do
povo bra si le i ro, anun ci an do as boas no vas do Evan -
ge lho em to dos os can tos do País.

De todo modo, quan to mais a so ci e da de se ca -
rac te ri za pela de mo cra cia e pela li ber da de, me nos a
CNBB se con fun di rá com uma ins ti tu i ção emi nen te-
men te po lí ti ca, ocu pan do seu pró prio es pa ço. No es -
for ço de con tri bu ir para o de sen vol vi men to do Bra sil,
tor nan do-o um país mais jus to e de mo crá ti co, lem-
bre-se que, sob a li de ran ça da CNBB e da Igre ja Ca -
tó li ca, o Par la men to bra si le i ro apro vou, em 29 de se -
tem bro de 1999, o pri me i ro pro je to de ini ci a ti va po pu-
lar, a Lei nº 9.940, con tra a cor rup ção ele i to ral, da
qual tive a fe li ci da de de ser Re la tor nes te Se na do. No
fun do, seu prin ci pal ob je ti vo sem pre será o da evan -
ge li za ção, sem que isso sig ni fi que um afas ta men to
omis so da vida pú bli ca e da di men são po lí ti ca da vida
so ci al. Nes sa li nha, por tan to, a op ção pre fe ren ci al pe -
los po bres, lon ge de ser um jar gão es que ci do na po e i-
ra do tem po re tó ri co, trans fi gu ra-se em lema fi lo so fi-
ca men te per ma nen te da en ti da de.

Por fim, faço mi nhas as to can tes pa la vras de
Dom Ma u ro Mo rel li, quan to afir ma que “...sem a
CNBB, a his tó ria re cen te do Bra sil se ria es cri ta de for -
ma bem di ver sa. O en sa io de de mo cra cia de que go -
za mos foi em gran de par te or ques tra do pela co ra gem
e te i mo sia da CNBB, uni da aos mo vi men tos so ci a is,
ofe re cen do ins pi ra ção e até mes mo pro te ção e gua ri-
da a tan tas mu lhe res e ho mens com pro me ti dos com
a li ber da de e a jus ti ça”.

Com isso, pa ra be ni zo a Igre ja, a CNBB e seus
in te gran tes, de se jan do-lhes mu i tas fe li ci da des e a
paz de Cris to.

Mu i to obri ga do.
(Pal mas.)
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O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Com a
pa la vra o no bre Se na dor José Agri pi no, pelo Par ti do
da Fren te Li be ral.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN. Pro nun cia o 
se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si-
den te do Se na do Fe de ral, Se na dor Ra mez Te bet;
Dom Ja i me Hen ri que Che mel lo, Pre si den te da CNBB; 
Dom Alfio Ra pi sar da, Nún cio Apos tó li co; Dom Mar-
cel lo Car va lhe i ra, Vice-Pre si den te da CNBB; Dom
Ray mun do Da mas ce no, Se cre tá rio-Ge ral da CNBB,
Srªs e Srs. Se na do res, au to ri da des ecle siás ti cas, se -
nho res con vi da dos, re li gi o sos e re li gi o sas, em nome
do meu Par ti do, o PFL, te nho a hon ro sa opor tu ni da de
de jun tar-me às vo zes que ho me na ge i am a Con fe rên-
cia Na ci o nal dos Bis pos do Bra sil, pelo trans cur so dos 
50 anos de sua fun da ção.

Enten do que nos re u ni mos para pres tar uma ho -
me na gem par ti cu lar men te es pe ci al por que pou cas
ins ti tu i ções em nos so País as su mi ram um pa pel de
tan ta re le vân cia e sig ni fi ca do quan to o de sem pe nha-
do pela CNBB na his tó ria re cen te do Bra sil.

A CNBB foi uma ins ti tu i ção pi o ne i ra em mu i tos
sen ti dos. Por uma lú ci da ini ci a ti va de Dom Hél der Câ -
ma ra, que con tou com o apo io no Va ti ca no do en tão
Mon se nhor Mon ti ni, que mais tar de vi ria a ser o Papa
Pa u lo VI, foi apro va da em 1952, com o apo io do Papa
de en tão, a fun da ção da Con fe rên cia Na ci o nal dos
Bis pos do Bra sil. A CNBB co me çou suas ati vi da des,
por tan to, dez anos an tes do Con cí lio Va ti ca no II, que,
ini ci al men te, foi um con cí lio ecle si o ló gi co.

Nele, a Igre ja pro cu rou res pon der a três gran des
ques tões: Quem sou eu? Qual o meu lu gar no mun -
do? Qual a mi nha mis são? Daí, pro pôs que to dos os
pa í ses con tas sem com suas res pec ti vas con fe rên ci-
as epis co pa is. Assim, a Igre ja Co tó li ca no Bra sil se
an te ci pou, e aque la con fe rên cia ser viu de re fe rên cia
prá ti ca no Con cí lio para os bis pos de todo o mun do.

Mas a CNBB não foi só pi o ne i ra por ter ma dru-
ga do na his tó ria. Ela o foi, so bre tu do, por sua atu a ção
que se mos trou mu i to efi caz para atin gir o ob je ti vo pri -
mor di al de for ta le cer a co mu nhão en tre os bis pos e
tam bém na sua ação pas to ral, ser vin do de apo io e in -
cen ti vo para que a Igre ja en con tras se res pos tas ade -
qua das às ne ces si da des do povo bra si le i ro.

Esse du plo su ces so da CNBB se deve, so bre tu-
do, ao acer to de suas es tra té gi as de ação. Para o for -
ta le ci men to da co mu nhão epis co pal, mu i to con tri bu iu
a for ma de mo crá ti ca e co le gi a da de re par tir as res-
pon sa bi li da des da ins ti tu i ção por meio da es co lha,
em as sem bléia, do gru po de bis pos in cum bi dos de
as su mir a pre si dên cia e a co or de na ção de ati vi da des

pas to ra is, re sul tan do na for ma que, na prá ti ca, fi cou
co nhe ci da como a pre si dên cia e a CEP – Co mis são
Epis co pal de Pas to ral. Para o su ces so da ação pas to-
ral, mu i to con tri bu iu a in ser ção da CNBB na re a li da de
bra si le i ra, como, sem dú vi da, a “Cam pa nha da Fra ter-
ni da de”, que aca bou se tor nan do uma re fe rên cia para 
toda a so ci e da de bra si le i ra. Por ou tro lado, os pla nos
de pas to ral da CNBB fo ram dan do co e são e con sis-
tên cia aos pro je tos de cada di o ce se, re sul tan do, as -
sim, numa ação ecle si al com di men sões na ci o na is.

Dom Hél der lem bra o ser mão da mon ta nha, pro -
fe ri do por Cris to, ao fa lar so bre a bem-aven tu ran ça da 
po bre za. Cer ta men te, Dom Hél der não es ta va a fa lar
da bem-aven tu ran ça da mi sé ria. Cer ta men te que não. 
A mi sé ria é um in sul to ao Cri a dor e con tra ela se in -
sur ge a CNBB. 

Além das ações em fa vor dos que mais pre ci-
sam, sem dú vi da al gu ma, o que fez da CNBB o ór gão
mais res pe i ta do da so ci e da de bra si le i ra, se gun do
pes qui sa fe i ta a res pe i to, foi ter sido, du ran te um pe -
río do, pra ti ca men te a úni ca ins ti tu i ção em con di ções
de en fren tar a re pres são mi li tar e cri ti car os exa ge ros
da ex plo ra ção ca pi ta lis ta do Bra sil. Apo i ou e con du ziu
a for ma ção de pas to ra is de fron te i ra, como a Co mis-
são Pas to ral da Ter ra (CPT), a Pas to ral Ope rá ria
(PO), a Pas to ral dos Jo vens do Meio Po pu lar (PJMP)
e o Con se lho Indi ge nis ta Mis si o ná rio (CIMI). Ao mes -
mo tem po, hou ve a in te gra ção com as or ga ni za ções
da so ci e da de ci vil e os mo vi men tos po pu la res, in te-
gra ção que deu ori gem às Co mu ni da des Ecle si a is de
Base (CEBs).

A Co mis são de Jus ti ça e Paz foi o ór gão de de -
fe sa dos di re i tos hu ma nos e de de nún cia fren te à vi o-
lên cia. Um nome fun da men tal no diá lo go com a so ci e-
da de ci vil, na ci o nal e in ter na ci o nal foi o do Car de al
Arce bis po Emé ri to de São Pa u lo, Dom Pa u lo Eva ris to
Arns. Cons ti tu iu-se em es co lha pes so al de Pa u lo VI,
que que ria, na ma i or di o ce se do mun do, al guém pre o-
cu pa do com a jus ti ça so ci al. Sua co ra gem e sua ca -
pa ci da de de diá lo go con tri bu í ram para que o País pu -
des se em pre en der o ca mi nho de de vo lu ção do po der
aos ci vis. A obra que pa tro ci nou com o pas tor pres bi-
te ri a no Ja i me Wright, Bra sil Nun ca Mais, é de fi ni ti va
para se com pre en der o pe río do e não mais re pe ti-lo.

Ou tros no mes im por tan tes na con du ção da
CNBB a um com pro mis so com os po bres fo ram os de
Dom Alo í sio Lors che i der, Dom Ivo Lors che i ter e Dom
Lu ci a no Men des de Alme i da.

É evi den te que os no mes ci ta dos não es go tam a 
ri que za do epis co pa do bra si le i ro, ma jo ri ta ri a men te
cons ti tu í do de ho mens de di ca dos, apos tó li cos, mis si-
o ná ri os, pas to res ze lo sos de seu re ba nho. Ape nas
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quer-se in di car aque les que, de modo es pe ci al, em -
pe nha ram a vida por uma Igre ja com pro me ti da com a
li ber ta ção do povo.

Há quem veja nes sa op ção um afas ta men to do
âm bi to re li gi o so para uma in cur são no ter re no “am bí-
guo e ten ta dor” da po lí ti ca. São vo zes que, às ve zes,
se ou vem até den tro da Igre ja. Estou cons ci en te dis -
so. Re lem bro no va men te Dom Hel der: “Nos sos olhos
pre ci sam abrir-se. De ve mos en con trar logo o meio,
não ape nas de dis tri bu ir o pão, mas de mul ti pli cá-lo”.
Por tan to, quan do a Igre ja Ca tó li ca se pro nun cia so bre
a re a li da de so ci al, po lí ti ca e eco nô mi ca, o faz cons ci-
en te de que de sua mis são re li gi o sa de cor rem be ne fí-
ci os, lu zes e for ças que po dem au xi li ar a or ga ni za ção
e o for ta le ci men to da co mu ni da de hu ma na.

A Igre ja as su me, des sa for ma, sua mis são no
cam po po lí ti co, vi san do for mar as cons ciên ci as cris -
tãs de que há uma re la ção in trín se ca e, por tan to, in -
dis so ciá vel en tre vida e fé, pro mo ção hu ma na e mis -
são re li gi o sa.

A CNBB po si ci o nou-se, sem pre, em acor do com 
as exi gên ci as do mo men to his tó ri co e da re a li da de
so ci al. Ao lon go dos 50 anos de sua his tó ria, foi si nal e 
ins tru men to da fra ter ni da de que bro ta da co mu nhão.
A sua atu a ção, na épo ca es cu ra do re gi me de ex ce-
ção, deu sig ni fi ca do es pe ci al à ex pres são “que i xar-se
ao bis po”, como re cur so ao úl ti mo re du to da jus ti ça e
da li ber da de. Em tem pos nos qua is to das as vo zes da
dis sen são eram ca la das, só os bis pos fa la ram com
for ça para re i vin di car a li ber da de, a jus ti ça e para de -
nun ci ar a re pres são dos di re i tos hu ma nos. A Igre ja,
por in ter mé dio de sa cer do tes e le i gos, que pa ga ram
até com a pró pria vida por sua co ra gem, tor nou-se
abri go dos dis si den tes po lí ti cos, apo io e es pe ran ça
para as fa mí li as dos pre sos, e edu ca do ra do povo
para os va lo res da de mo cra cia.

Há mo men tos em que a com pre en são nos pre -
dis põe à in dul gên cia sem li mi tes, mas há bem ou tros
em que, para aju dar nos sos ir mãos, te mos que ser
qua se du ros, em bo ra du ros por amor e por jus ti ça.

Fe liz men te, os tem pos são ou tros, e ou tras são
as ques tões que afli gem o povo bra si le i ro. A CNBB
está cons ci en te do seu novo pa pel. A 40ª Assem bléia
Ge ral da en ti da de pro du ziu um do cu men to, aqui já
exi bi do, so bre a par ce la da po pu la ção bra si le i ra que
vive em si tu a ção de in di gên cia, com me nos de
R$80,00 por mês, e o en ca mi nhou aos can di da tos à
Pre si dên cia da Re pú bli ca. D. Jay me Hen ri que Che-
mel lo tem fe i to ape los por um voto cons ci en te nas ele -
i ções pre si den ci a is.

Como se vê, há mu i to ain da a ser fe i to pela
CNBB, com sua au to ri da de mo ral e sua atu a ção pe -

da gó gi ca. Um País com as nos sas de si gual da des e
in jus ti ças não pode pres cin dir da li de ran ça de uma
ins ti tu i ção isen ta, idô nea, com pe ten te e fra ter na
como a Con fe rên cia Na ci o nal dos Bis pos do Bra sil.

O ju bi leu de ouro da CNBB, pois, é, para nós,
íco ne e es pe ran ça de con so li da ção de nos sas ins ti tu-
i ções e pre ser va ção de nos sas con quis tas.

Mu i to obri ga do!
(Pal mas.)
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do

a pa la vra ao no bre Se na dor José Alen car, pelo PL.
O SR. JOSÉ ALENCAR (PL – MG. Pro nun cia o

se guin te dis cur so.) – 

A in jus ti ça so ci al as su me pro por ções
de ofen sa a Deus, que nos cri ou à sua ima -
gem e se me lhan ça, e se opõe ao man da-
men to do amor fra ter no que Je sus Cris to
ins ti tu iu como lei da nova e eter na ali an ça.
O res ga te da dig ni da de dos po bres não
pode li mi tar-se à as sis tên cia emer gen ci al,
mas exi ge a trans for ma ção da so ci e da de e
da eco no mia numa nova or dem vol ta da para 
o bem co mum.

Este tex to foi dis tri bu í do aqui pela CNBB.
Nes te País tão rico, um dos mais ex ten sos do

pla ne ta, de povo bom, pa ca to, or de i ro, tra ba lha dor, in -
te li gen te, ver sá til – a pró pria mis ci ge na ção da nos sa
raça nos con fe re essa ver sa ti li da de ad mi rá vel, de fa -
zer in ve ja aos gran des es tu di o sos do mun do in te i ro -,
nes te País de ter ri tó rio ri quís si mo em re cur sos na tu-
ra is, será que ain da não des per ta mos para men sa-
gens como es sas?

Não po de mos, de for ma al gu ma, as sis tir ao
cres ci men to da de ses pe ran ça em nos so País. Nós in -
ver te mos o flu xo mi gra tó rio. Nos sos an ces tra is são os 
mi gran tes do pas sa do – por tu gue ses, es pa nhóis, ale -
mães, afri ca nos e asiá ti cos. To dos os po vos vi e ram
para o Bra sil. Era a ver da de i ra ter ra pro me ti da, aon de
che ga vam, cons ti tu íam fa mí lia e cres ci am. Fi ze ram
esta na ção, que é a Na ção bra si le i ra.

Hoje, nos sos jo vens es tão, de po is de for ma dos,
bus can do, até de for ma clan des ti na, sair do Bra sil
para en con trar uma al ter na ti va de vida em pa í ses
com po ten ci a li da des in fe ri o res às des te país tão rico
que pos su í mos.

Per doe-me, Sr. Pre si den te. Hoje é um dia mu i to
im por tan te para to dos nós, por que es ta mos ho me na-
ge an do o cin qüen te ná rio da CNBB, mas os ora do res
que me pre ce de ram le van ta ram ques tões li ga das às
pre o cu pa ções na ci o na is, e eu não po de ria de i xar
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tam bém de fa zer aqui um re gis tro des sa nos sa gran -
de pre o cu pa ção.

Um gran de es ta dis ta chi nês, Deng Xi a o ping,
num de ter mi na do mo men to dos anos 70, dis se, numa 
me tá fo ra, que “não im por ta a cor do gato; o que im -
por ta é que ele cace o rato”. Essa me tá fo ra foi tra du zi-
da por ci en tis tas po lí ti cos, ini ci al men te da pró pria Chi -
na, como: não im por ta a co lo ra ção ide o ló gi ca, o que
im por ta é o bem co mum.

Aqui no Bra sil po de ría mos tra du zir: “Não im por-
ta a co lo ra ção par ti dá ria, o que im por ta é que se al -
can cem os ob je ti vos so ci a is”.

Sr. Pre si den te Ra mez Te bet, do Se na do da Re -
pú bli ca; Exmº Sr. Dom Jay me Hen ri que Che mel lo,
dig nís si mo pre si den te da CNBB; Exmº Sr. Dom Alfio
Ra pi zar da, dig nís si mo nún cio apos tó li co; Exmº Sr.
Dom José Fre i re Fal cão, dig nís si mo ar ce bis po de
Bra sí lia; Exmº Sr. Dom Mar ce lo Car va lhe i ra, dig nís si-
mo vice-pre si den te da CNBB; Exmº Sr. Dom Ray mun-
do Da mas ce no Assis, dig nís si mo se cre tá rio-ge ral da
CNBB; se nho res ar ce bis pos e bis pos aqui pre sen tes,
se nho res sa cer do tes, re li gi o sos, pas to res de ou tras
de no mi na ções cris tãs aqui pre sen tes, cris tãos le i gos
aqui pre sen tes, Srªs e Srs. Se na do res, ex ce len tís si-
mas au to ri da des, Se nho ras e Se nho res con vi da dos.

A pa la vra que tra go hoje a esta tri bu na é de co -
mo vi do e res pe i to so re co nhe ci men to a uma ins ti tu i-
ção que en car na ad mi ra vel men te a for ça mo ral e es -
pi ri tu al de nos sa bra va gen te bra si le i ra.

A CNBB – Con fe rên cia Na ci o nal do Bis pos do
Bra sil -, com suas 41 ar qui di o ce ses, 205 di o ce ses,
pre sen tes em todo o ter ri tó rio na ci o nal, com sua com -
po si ção hu ma na rica em ex po en tes de nos sa cul tu ra,
car de a is, ar ce bis pos, bis pos, aba des, não re pre sen ta
ape nas a es tru tu ra hi e rár qui ca su pe ri or de uma re li-
gião que tem suas ra í zes cra va das na his tó ria bra si le-
i ra. Ela re pre sen ta, ain da, um mo men to de su pre ma
ele va ção da in te li gên cia, do hu ma nis mo e da es pi ri tu-
a li da de do ser hu ma no. A CNBB é vis ta na sim pa tia
po pu lar, em qual quer seg men to co mu ni tá rio, como
re fe rên cia viva, pal pi tan te, ati va, des te mi da, de no-
bres ide a is re li gi o sos, pro pa ga dos nos púl pi tos e pro -
fes sa dos pe los fiéis.

To dos sa be mos que, de suas sá bi as di re tri zes,
ins pi ra das na men sa gem de con te ú do trans cen den te
e de res so nân cia eter na, que vêm de Roma, de ri vam
as ações apos to la res que po si ci o nam sa cer do tes e
le i gos da Ação Ca tó li ca na van guar da dos mo vi men-
tos em fa vor da paz so ci al, da jus ti ça, dos di re i tos hu -
ma nos.

A CNBB, re pe ti mos, é fiel por ta-voz da men sa-
gem da Igre ja, uma men sa gem de es pe ran ça e não
uma pro mes sa de uto pia, como en si na o Dr. Alceu
Amo ro so Lima. 

De i xou essa con di ção do cu men ta da des de
seus co me ços. Já na que la re u nião ina u gu ral de suas
ati vi da des, no dia 14 de ou tu bro de 1952, no Pa lá cio
São Jo a quim, re si dên cia do Car de al Arce bis po do
Rio de Ja ne i ro, mos trou exu be ran te men te a que es ta-
va vin do.

Pre si di da pelo sa u do so Car de al Car los Car me-
lo de Vas con ce los Mot ta, um mi ne i ro emi nen te, en tão
ar ce bis po da Arqui di o ce se de São Pa u lo, co ad ju va do
na se cre ta ria-ge ral pelo le gen dá rio Dom Hél der Câ-
ma ra, a ins ti tu i ção op tou, com fer vor e te na ci da de so -
bre na tu ra is, pela re co men da ção ma gis tral men te tra -
ça da por Pio XII, em alo cu ção di ri gi da aos car de a is
em 2 de fe ve re i ro de 1946. Di zia Sua San ti da de: “A
Igre ja não pode cir cuns cre ver-se iner te nos se gre dos
de seus tem plos; de ser tar de sua mis são di vi na men te
pro vi den ci al de for mar o ho mem com ple to e, com isto, 
co la bo rar, sem des can so, na cons ti tu i ção do só li do
fun da men to da so ci e da de. Tal mis são é nela es sen ci-
al.” E, mais adi an te: “O sen ti do da so bre na tu ra li da de
da Igre ja é dar, es ta vel men te, fi gu ra e for ma ao fun da-
men to da so ci e da de hu ma na, aci ma de to das as di -
ver si da des, além dos li mi tes do es pa ço e do tem po.”

Nes tes 50 anos de fe cun da apos to li ci da de, a
CNBB não fal tou ja ma is a essa re co men da ção e a
essa mis são, es sen ci al aos sa gra dos de ve res sa cer-
do ta is. Este ve pre sen te, de for ma abran gen te e in fa ti-
gá vel, pa ter nal men te so lí ci ta, em to dos os fronts, na
de fe sa de pos tu la dos e prin cí pi os in dis so ciá ve is da
dig ni da de hu ma na. Enfren tou, com al ti vez, em ho ras
di fí ce is e ame dron ta do ras, quan do ou tras li de ran ças
se que da ram re ce o sas, as di a tri bes e os ex ces sos do
po der mun da no dis cri ci o ná rio. Seus di ri gen tes e in te-
gran tes de ram de si o me lhor, por esse tem po todo, na 
ten ta ti va de cons tru ção de um mun do mais jus to e
mais so li dá rio. Pro cla ma ram sem pre a pri ma zia do
amor con tra o ódio, da jus ti ça con tra a ex plo ra ção, da
paz con tra a vi o lên cia, da es pe ran ça con tra o de ses-
pe ro.

Para com pro var tudo isso é só re cor dar as cam -
pa nhas em pre en di das, os ma ni fes tos, as pro cla ma-
ções, as de nún ci as, di ri gi dos às au to ri da des e à opi -
nião pú bli ca.

São es ses mes mos sen ti men tos edi fi can tes que 
im pul si o nam, to dos os anos, a fa mo sa Cam pa nha da
Fra ter ni da de. Essa cam pa nha não é se não um bra do
de aler ta a res pe i to da cri se éti ca e pro ble má ti ca so ci-
al afli ti va de nos sos tem pos. Tão for te tem sido o im -
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pac to da Cam pa nha da Fra ter ni da de, que ela, hoje,
não se li mi ta a sen si bi li zar ape nas a co mu ni da de ca -
tó li ca. Atin ge men tes e co ra ções em to dos os de ma is
re du tos do pen sa men to re li gi o so. Faz par te da bela
pro pos ta de con vi vên cia ecu mê ni ca de fen di da pela
Igre ja.

O mes mo pode ser per ce bi do nos de ma is pro je-
tos de ação pas to ral, co mu ni tá ria e as sis ten ci al de-
sen vol vi dos pela CNBB. Em tudo ga nha re al ce o
gran de e cons tan te de sa fio aos cris tãos para que “vi -
vam de tal modo o Evan ge lho, que ele pos sa se tor nar
uma men sa gem atra en te para ho mens e mu lhe res de 
hoje”.

Se nho ras e se nho res, co mun go, com vivo en tu-
si as mo, das emo ções e ale gri as des te mo men to de di-
ca do à ce le bra ção do meio sé cu lo de exis tên cia da
Con fe de ra ção Na ci o nal dos Bis pos do Bra sil. Nu tri-
mos, to dos nós, no Se na do da Re pú bli ca, gran de ad -
mi ra ção por essa no bre ins ti tu i ção, que tão bem sim -
bo li za a cons ciên cia cí vi ca e es pi ri tu al da so ci e da de
bra si le i ra.

Sou pes so al men te li ga do, por la ços de afe i ção,
de modo es pe ci al, a duas fi gu ras ilus tres dos qua dros
epis co pa is bra si le i ros, am bos no exer cí cio da pro fí-
cua ati vi da de apos tó li ca em Mi nas Ge ra is, o Esta do
que re pre sen to nes ta Casa: o Exce len tís si mo Se nhor
Car de al Arce bis po de Belo Ho ri zon te, Dom Se ra fim
Fer nan des de Ara ú jo, e o Exce len tís si mo Se nhor
Arce bis po de Ma ri a na, ex-pre si den te da CNBB, Dom
Lu ci a no Men des de Alme i da. Na ci ta ção des ses dois
“ho mens de Deus” e, tam bém, na pes soa do dig no
pre si den te atu al da CNBB, Dom Jay me Hen ri que
Che mel lo, re ve ren cio, com apre ço e res pe i to, to dos
os ilus tres com po nen tes des sa no tá vel or ga ni za ção.

Asse gu ro-lhes par ti lhar, como ho mem pú bli co,
como ci da dão e como ca tó li co, dos an se i os e es pe-
ran ças dos bis pos bra si le i ros, quan do ba ta lham pela
edi fi ca ção de uma so ci e da de jus ta e so li dá ria, quan -
do se co lo cam a ser vi ço da vida e da es pe ran ça nas
di fe ren tes cul tu ras; quan do con vo cam a so ci e da de
para mo vi men tos como o do Mu ti rão Na ci o nal para a
su pe ra ção da mi sé ria.

Ini ci a ti vas as sim tor nam-nos me lho res como se -
res hu ma nos. Fa zem-nos sen tir, como cris tãos, mais
pró xi mos da men sa gem que che ga do alto e do fun do
dos tem pos e da qual a CNBB é qua li fi ca da in tér pre te.

Mu i to obri ga do.
(Pal mas.)
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do

a pa la vra ao no bre Se na dor Car los Pa tro cí nio, pelo
PTB.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO. Pro -
nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) –
Sr. Pre si den te Ra mez Te bet, Dom Jay me Hen ri que
Che mel lo Pre si den te da CNBB; Dom Alfio Ra pi sar da,
Nún cio Apos tó li co; Dom José Fre i re Fal cão, dig no
Arce bis po de Bra sí lia; Dom Mar ce lo Pin to Car va lhe i-
ra, Vice-Pre si den te da CNBB; Dom Ray mun do Da-
mas ce no Assis, Se cre tá rio-Ge ral da CNBB; de ma is
au to ri da des ecle siás ti cas, Srªs e Srs. Se na do res, re li-
gi o sos aqui pre sen tes, Srªs e Srs. De pu ta dos, no dia
14 de ou tu bro de 1952, na re si dên cia do Car de al
Arce bis po do Rio de Ja ne i ro, foi cri a da a Con fe rên cia
Na ci o nal dos Bis pos do Bra sil, a nos sa que ri da
CNBB, ten do como pri mei ro Pre si den te o Car de al
Arce bis po de São Pa u lo, Dom Car los Car me lo de
Vas con ce los Mot ta, e, como Se cre tá rio-Ge ral, Dom
Hél der Câ ma ra.

Não há dú vi da de que a CNBB mu i to deve à in -
te li gên cia, ao di na mis mo e à co ra gem de Dom Hél der
Câ ma ra, que con se guiu trans for mar uma idéia nas-
cen te em uma ins ti tu i ção re co nhe ci da no Bra sil e no
ex te ri or, ser vin do de exem plo para a Igre ja em ou tros
pa í ses.

O Ju bi leu de Ouro de fun da ção da Con fe rên cia
Na ci o nal dos Bis pos do Bra sil (CNBB) não re pre sen ta
uma sim ples data fes ti va que me re ce uma co me mo-
ra ção ou uma ho me na gem por um tra ba lho me ri tó rio
re a li za do du ran te 50 anos. Tra ta-se de algo mu i to
mais sig ni fi ca ti vo, mu i to mais im por tan te do que o
sim ples ju bi leu de ouro de uma das mu i tas en ti da des
exis ten tes no Bra sil.

A Con fe rên cia Na ci o nal dos Bis pos do Bra sil
(CNBB) teve, tem e com cer te za terá um pa pel cada
vez mais re le van te na vida re li gi o sa, so ci al, edu ca ci o-
nal e po lí ti ca do Bra sil. Os bis pos da Igre ja Ca tó li ca
Apos tó li ca Ro ma na no Bra sil têm sido não ape nas a
voz dos que não têm voz, mas aque les que pro cu ram
ver da de i ra men te dar voz ao povo bra si le i ro, no di zer
do sa u do so Arce bis po Emé ri to de Olin da e Re ci fe,
Dom Hél der Câ ma ra, fun da dor e pri me i ro di ri gen te da 
Con fe rên cia Na ci o nal dos Bis pos do Bra sil (CNBB).

Du ran te o re gi me au to ri tá rio, a CNBB re pre sen-
tou mais do que uma trin che i ra mo ral, em pe nhan-
do-se na de fe sa dos mais fra cos e dos per se gui dos
pela di ta du ra, sem nun ca es que cer a sua fun ção pri -
mor di al de li ber ta ção dos ho mens em to das as suas
di men sões.

A Cam pa nha da Fra ter ni da de, ins pi ra da, con du-
zi da e li de ra da pela CNBB, cu jos te mas já fo ram aqui
elen ca dos pelo no bre Se na dor Pe dro Si mon, tem cu i-
da do de pro ble mas da ma i or im por tân cia so ci al, eco -
nô mi ca e po lí ti ca, con fir man do que a Con fe rên cia Na -
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ci o nal dos Bis pos do Bra sil (CNBB) tem como úni co
com pro mis so o Evan ge lho de Nos so Se nhor Je sus
Cris to.

A lo go mar ca co me mo ra ti va do Ju bi leu de Ouro
da CNBB sin te ti za esse com pro mis so, em que a Cruz
cor res pon de ao Cris to; alfa e ôme ga, prin cí pio e fim
de to das as co i sas.

A gran de ca mi nha da da CNBB é ce le bra da com
luz, ale gria e ri que za, em que o ama re lo-ouro re pre-
sen ta a Luz de Je sus Cris to, Ca mi nho, Ver da de e
Vida.

Os Bis pos do Bra sil, su ces so res dos Após to los
de Je sus Cris to, ilu mi na dos pela Luz do Espí ri to de
Deus, têm cum pri do a mis são de pre gar o Evan ge lho
a to dos os ho mens e mu lhe res de boa von ta de, para
que to dos se jam efe ti va men te ir mãos, fi lhos do mes -
mo Pai, do mes mo Deus, do mes mo Pro fe ta.

O País mu i to deve à Con fe rên cia Na ci o nal dos
Bis pos do Bra sil (CNBB), que tem pro cu ra do, per ma-
nen te men te, à luz do Evan ge lho, des per tar as cons -
ciên ci as de cris tãos e de não-cris tãos, de po lí ti cos, de 
au to ri da des e de to dos os res pon sá ve is pe los des ti-
nos do nos so povo.

A ação mis si oná ria da CNBB se con cre ti za pelo
tes te mu nho de Je sus Cris to, em co mu nhão fra ter na,
à luz da op ção pre fe ren ci al pe los po bres, con for me o
Evan ge lho, par ti ci pan do da cons tru ção de uma so ci e-
da de mais jus ta e so li dá ria, a ser vi ço da vida e da es -
pe ran ça nas di fe ren tes cul tu ras rumo ao Re i no De fi ni-
ti vo.

Os Bis pos do Bra sil e a CNBB têm sa bi do le var a 
Boa Nova a to dos, pro cu ran do vi ver o Evan ge lho, não
como pa la vra hu ma na, mas como ver da de i ra men te é: 
Pa la vra de Deus que está pro du zin do efe i to en tre vós
(1 Ts 2, 13), como Igre ja mis si o ná ria que ex pe ri men ta
a ale gria de quem re a li za sua vo ca ção.

Anun ci ar o Evan ge lho não é tí tu lo de gló ria para
mim. É, an tes, uma ne ces si da de que se me im põe. Ai
de mim se não Evan ge li zar, afir ma o após to lo Pa u lo,
como ins tru men to de Deus e cum pri dor de uma mis -
são que foi dos pri me i ros após to los e hoje é con ti nu a-
da pe los bis pos, pela CNBB e por to dos os ba ti za dos
que pre ser vam a sua fé.

Os bis pos, como di ri gen tes da Bar ca de Pe dro,
na ve gam no mar re vol to de uma so ci e da de que pa re-
ce re je i tar o sa gra do, glo ri fi car o ma te ri a lis mo, o con -
su mis mo, o in di vi du a lis mo, o ego ís mo e a hi po cri sia,
em um apa ren te re tor no ao pa ga nis mo, têm pro cu ra-
do co lo car o Evan ge lho como fon te de es pe ran ça
nes te mun do tão de si gual, tão in jus to e tão con fu so,

com o exem plo pes so al, como tes te mu nhas co e ren-
tes do amor a Deus e ao pró xi mo.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, quan do a
Con fe rên cia Na ci o nal dos Bis pos do Bra sil (CNBB)
con cre ti za a op ção pre fe ren ci al pe los po bres, cum pre
a exi gên cia ra di cal do Evan ge lho e a mis são do pró -
prio Je sus Cris to, que se apro xi mou dos po bres, dos
des pre za dos, dos do en tes, dos fra cos e dos mar gi na-
li za dos, es can da li zan do to dos aque les que es pe ra-
vam um Mes si as  gran de do pon to de vis ta mi li tar,
eco nô mi co e po lí ti co.

A mis são da CNBB é evan ge li zar para for mar o
Povo de Deus, que deve vi ver em co mu nhão, em fra -
ter ni da de, em par ti ci pa ção, como os pri me i ros cris-
tãos, que ti nham tudo em co mum, em so li da ri e da de
ver da de i ra.

A co me mo ra ção do Ju bi leu de Ouro da Con fe-
rên cia Na ci o nal dos Bis pos do Bra sil (CNBB) re pre-
sen ta, para to dos nós, uma opor tu ni da de para uma
re fle xão mais pro fun da so bre a so ci e da de bra si le i ra –
prin ci pal men te nes ta Casa -, so bre o nos so fu tu ro, so -
bre a éti ca na po lí ti ca e em to das as áre as de atu a ção
em nos so País, à luz do Evan ge lho de Nos so Se nhor
Je sus Cris to.

Vi ve mos um con jun tu ra mun di al di fí cil, an gus ti-
an te, che ia de con fli tos, em que a vida é des pre za da e 
va lo ri za da; em que o di nhe i ro vale mais que um ser
hu ma no.

Deus não é o Deus dos mor tos, mas da vida,
que exi ge res pe i to e deve ser pro te gi da, pro mo vi da e
am pa ra da em to das as  suas for mas e es tá gi os.

Nes te mun do di vi di do, tão ca ren te de li de ran ças
ver da de i ras, a úni ca es pe ran ça para a cons tru ção de
um mun do novo é o tra ba lho para que o te mor e o de -
ses pe ro se jam subs ti tu í dos pe los va lo res evan gé li-
cos.

A es tru tu ra ção de uma so ci e da de mais jus ta, o
res pe i to às cul turas opri mi das, a va lo ri za ção dos di re-
i tos fun da men ta is da pes soa hu ma na são ob je ti vos
que to dos de ve mos bus car, de fen der e res pe i tar.

A Con fe rên cia Na ci o nal dos Bis pos do Bra sil
(CNBB) tem bus ca do e lu ta do por es ses ob je ti vos, no
es for ço pela li ber ta ção in te gral da pes soa hu ma na e
por uma so ci e da de mais jus ta, fra ter na e so li dá ria.

A es pe ran ça dos cris tãos está na pes soa de Je -
sus Cris to, que afir mou: não vos de i xa rei ór fãos; co ra-
gem, eu ven ci o mun do; eu sou o ca mi nho, a ver da de
e a vida; eu vim para que to dos te nham vida e te nham
vida em abun dân cia.

Ve mos na Con fe rên cia Na ci o nal dos Bis pos do
Bra sil (CNBB) e na pes soa dos Bis pos des ta Na ção o
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cum pri men to da pro mes sa de Je sus Cris to de que
não fi ca re mos ór fãos, pois não es ta mos tra tan do de
obra de in ven ção hu ma na, mas da edi fi ca ção da Igre -
ja, Pe dra que re sis ti rá a to das as ações das for ças do
mal.

Na aber tu ra do Con cí lio Va ti ca no II, o Papa João 
XXIII, an tes de pe dir um novo so pro do Espí ri to San to
para a re no va ção da Igre ja, as sim se ma ni fes tou:
“Meus ir mãos, va mos pe dir a Deus a gra ça da nos sa
con ver são.”

É isso que a CNBB vem re a li zan do, é isso que
os Bis pos do Bra sil es tão con cre ti zan do, é dis so que
to dos nós, cris tãos, pre ci sa mos, para que te nha mos
um Bra sil mais jus to e mais fra ter no.

Exce lên ci as Re ve ren dís si mas, te nho pro cu ra do
se guir toda a ori en ta ção da Igre ja Ca tó li ca nos meus
tra ba lhos nes ta Casa. Nas ve zes em que ti ve mos al -
guns li ge i ros con fli tos, por exem plo, quan do tra ta mos
de pla ne ja men to fa mi li ar, ma té ria que aca bou se
trans for man do em lei, con vi da mos o en tão Pre si den-
te da CNBB, Dom Lu ci a no Men des, para que aqui
com pa re ces se, e a Igre ja deu a sua ines ti má vel con -
tri bu i ção.

Na pró xi ma ter ça-fe i ra, o Con gres so Na ci o nal
ha ve rá de apre ci ar e cer ta men te apro var o Con se lho
Na ci o nal de Co mu ni ca ção So ci al. Te nho fe i to ges tões
para que a CNBB par ti ci pe des se Con se lho. Se Vos -
sas Exce lên ci as Re ve ren dís si mas ti ve rem efe ti va-
men te esse de se jo, acre di to que ain da po de re mos
con se guir isso.

Pa ra béns à CNBB, pe los 50 anos de tra ba lho
cris tão; pelo que já fez e pelo mu i to que ain da fará
pelo Bra sil e pelo Povo de Deus.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con vi do

ago ra, pela or dem de ins cri ção, o Se na dor Anto nio
Car los Va la da res, que fa la rá pelo PSB.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE. Pro nun cia o se guin te dis cur so.) – Sr. Pre si den te
do Se na do Fe de ral, Se na dor Ra mez Te bet; Exce len-
tís si mo Re ve ren dís si mo Dom Jay me Hen ri que de
Che mel lo, Pre si den te da CNBB; Dom Alfio Ra pi sar-
da, Nún cio Apos tó li co; Dom José Fre i re Fal cão, Arce -
bis po de Bra sí lia; Dom Mar ce lo Pin to Car va lhe i ra,
Vice-Pre si den te da CNBB; Dom Ray mun do Da mas-
ce no Assis, Se cre tá rio-Ge ral da CNBB; Srªs e Srs.
Se na do res, de ma is au to ri da des ecle siás ti cas pre sen-
tes a esta so le ni da de, meus se nho res e mi nhas se -
nho ras, a CNBB, ao com ple tar 50 anos de sua exis -
tên cia, ela bo rou um do cu men to que, te nho cer te za, fi -
gu ra rá nos ana is da his tó ria bra si le i ra como um con -

tri bu to ines ti má vel à me lho ria das re la ções en tre o
Po der Pú bli co, o po der po lí ti co e as co mu ni da des bra -
si le i ra e mun di al.

O acon se lha men to apro va do pe los mem bros da 
CNBB de mons tra a sua iden ti fi ca ção com o povo bra -
si le i ro e com a po pu la ção mun di al do so fri men to in du-
zi do pela in jus ti ça so ci al, pela mi sé ria sem con ta, pela 
hu mi lha ção da fome. Assi na lo que, den tre tan tos pon -
tos re le van tes des te do cu men to, cha mou-me a aten -
ção a in jus ti ça so ci al aqui dita, que as su me pro por-
ções de ofen sa a Deus, que nos cri ou à Sua ima gem e 
se me lhan ça, e se opõe ao man da men to do amor fra -
ter no que Je sus Cris to ins ti tui como lei da nova e eter-
na ali an ça. O res ga te da dig ni da de dos po bres não
pode li mi tar-se à as sis tên cia emer gen ci al, mas exi ge
a trans for ma ção da so ci e da de e da eco no mia em
uma or dem vol ta da para o bem co mum.

A pro pó si to des se acon se lha men to e – po de-
mos di zer – des sa de nún cia, des ta ca mos que o nos -
so mun do de hoje, cri va do pela mi sé ria, pela po bre za
de mu i tos e pela vi o lên cia, é o mun do que efe ti va-
men te co me te a in jus ti ça so ci al aqui ins ta la da. Bas ta
que re cor de mos al guns nú me ros de cor ren tes da am -
bi ção des me di da de for ças po de ro sas que for mam
um ver da de i ro im pé rio in vi sí vel e con so li da do na qui lo
que cha ma mos mer ca do fi nan ce i ro.

Tra ze mos al guns da dos que de mons tram, in so-
fis ma vel men te, a in jus ti ça so ci al a que se re fe re a
CNBB. Das 60 mil em pre sas trans na ci o na is, pelo me -
nos 200 de las con tro lam 60% do PIB do pla ne ta. É a
ver da de i ra mo no po li za ção da eco no mia mun di al: 200 
em pre sas con tro lam 60% da ri que za do pla ne ta.

A au to ma ti za ção do ca pi tal faz com que pelo
me nos US$1 tri lhão mude de mãos no mun do. E o
que re pre sen ta esse tri lhão de dó la res que cir cu la no
mer ca do fi nan ce i ro glo ba li za do uni fi ca do? Des se ca -
pi tal, 80% são flu tu an tes ou es pe cu la ti vos e ape nas
13% re pre sen tam al gum in ves ti men to. Esses são da -
dos con tun den tes das Na ções Uni das que co lhi para
en fa ti zar a luta que a Igre ja, nes te mo men to, vem en -
ce tan do em fa vor dos mais po bres.

Ape sar do de sen vol vi men to ocor ri do na agri cul-
tu ra, com o avan ço de no vos mé to dos de prá ti cas
agrí co las e com o sur gi men to de tec no lo gi as ino va do-
ras que au men ta ram subs tan ci al men te a pro du ção
agrí co la, a fome ain da tem cam pe a do. Como foi dito
pela Orga ni za ção das Na ções Uni das, mais de 800
mi lhões de pes so as pas sam fome no mun do. E os da -
dos dos es tu di o sos da ma té ria mos tram uma si tu a ção
in crí vel, ou seja, em bo ra a pro du ção de ali men tos
seja su fi ci en te para ali men tar o do bro da po pu la ção
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mun di al, ain da as sim, di a ri a men te, 100 mil pes so as
mor rem por fal ta de co mi da.

O as sun to “ali men ta ção” não pre o cu pa ape nas
os es tu di o sos de hoje, mas pre o cu pou tam bém os es -
tu di o sos de on tem, como Jo sué de Cas tro, gran de
bra si le i ro, que ca u sou ad mi ra ção não só a nós, bra si-
le i ros, mas a todo o mun do ci vi li za do, com seus ar ti-
gos, in clu si ve com o li vro Ge o gra fia da Fome, que
es tam pa va a re a li da de mun di al, o re cru des ci men to
des se pro ces so de ina ni ção, de ma tan ça co le ti va,
que já se pro ces sa va há mais de 30 anos.

Em seu li vro Fome: Um Tema Pro i bi do, ele
dis se:

O sub de sen vol vi men to não é, como
mu i tos pen sam equi vo ca da men te, in su fi-
ciên cia ou au sên cia de de sen vol vi men to. O
sub de sen vol vi men to é um pro du to ou um
sub pro du to do de sen vol vi men to, uma de ri va-
ção ine vi tá vel da ex plo ra ção eco nô mi ca co-
lo ni al ou ne o co lo ni al, que con ti nua se exer -
cen do so bre di ver sas re giões do pla ne ta.

E, como em uma an te vi são da qui lo a que es ta-
mos as sis tin do nos dias de hoje, ele fa lou há mais
de 40 anos:

É ur gen te res ta be le cer o equi lí brio
eco nô mi co do mun do, ater ran do o lar go fos -
so que se pa ra os pa í ses bem de sen vol vi dos
dos pa í ses sub de sen vol vi dos, sem o que é
bem di fí cil que se con si ga a ver da de i ra paz
e tran qüi li da de en tre os ho mens. Ne nhu ma
ta re fa in ter na ci o nal se apre sen ta mais ár-
dua, mas, ao mes mo tem po, mais pro mis so-
ra para o fu tu ro do mun do do que a do de -
sen vol vi men to eco nô mi co des sas áre as
mais atra sa das, onde os re cur sos na tu ra is e 
os po ten ci a is ge o grá fi cos se con ser vam re -
la ti va men te inex plo ra dos.

E, adi an te, acres cen ta:

Essa tre men da de si gual da de so ci al
en tre os po vos di vi de eco no mi ca men te o
mun do em dois mun dos di fe ren tes: o mun do
dos ri cos e o mun do dos po bres; o mun do
dos pa í ses bem de sen vol vi dos e in dus tri a li-
za dos e o mun do dos pa í ses pro le tá ri os e
sub de sen vol vi dos. Esse fos so eco nô mi co di -
vi de hoje a hu ma ni da de em dois gru pos que 
se en ten dem com di fi cul da de: o gru po dos
que não co mem, cons ti tu í do por dois ter ços
da hu ma ni da de que ha bi tam as áre as sub-
de sen vol vi das do mun do, e o gru po dos que 

não dor mem, que é o ter ço res tan te dos pa -
í ses ri cos, com re ce io da re vol ta dos que
não co mem.

São pa la vras pro fé ti cas di tas por um ho mem
que de di cou toda a sua vida ao es tu do das in jus ti ças
so ci a is de cor ren tes da fome.

O Bra sil ocu pa uma po si ção hu mi lhan te no
mapa do de sen vol vi men to hu ma no, con for me cons ta
do Re la tó rio do De sen vol vi men to Hu ma no 2001, di -
vul ga do pela Orga ni za ção das Na ções Uni das –
ONU. Como sa be mos, o IDH mede as re a li za ções de
um país em ter mos de es pe ran ça de vida, ní vel edu -
ca ci o nal e ren di men to real ajus ta do.

Em ma té ria de de sen vol vi men to hu ma no, o Bra -
sil per de para a Co lôm bia, Ve ne zu e la, Pa na má, Mé xi-
co, Tri ni dad e To ba go, Cos ta Rica, Chi le, Uru guai e
Argen ti na, en tre ou tros. É de fi ci tá ria a ofer ta de bens
no pla no so ci al, no Bra sil. Em pri me i ro lu gar, está a
No ru e ga, país em si tu a ção de su pe ri o ri da de na ofer ta
de bom de sen vol vi men to hu ma no, além da Aus trá lia,
do Ca na dá, da Su é cia e da Bél gi ca.

Re cen te men te, as na ções mais de sen vol vi das
do mun do, jun ta men te com as me nos de sen vol vi das
que par ti ci pam das Na ções Uni das, as si na ram do cu-
men to de no mi na do De cla ra ção do Mi lê nio, em que
vá ri os prin cí pi os fo ram apro va dos, tais como o da li -
ber da de, da igual da de, da so li da ri e da de, da to le rân-
cia, da res pon sa bi li da de co mum, da paz, da se gu ran-
ça, do de sar ma men to, do de sen vol vi men to e da er ra-
di ca ção da po bre za. So bre o de sen vol vi men to e a er -
ra di ca ção da po bre za, é dito nes sa De cla ra ção:

Não pou pa re mos es for ços para li ber tar os nos -
sos se me lhan tes, ho mens, mu lhe res e cri an ças, das
con di ções ab je tas e de su ma nas da po bre za ex tre ma,
à qual es tão sub me ti dos atu al men te mais de um mi -
lhão de se res hu ma nos. Esta mos em pe nha dos em fa -
zer do di re i to ao de sen vol vi men to uma re a li da de para
to dos e em li ber tar toda a hu ma ni da de da ca rên cia.

E, mais na fren te, afir ma-se:
De ci di mos, ain da, re du zir para a me ta de, até ao

ano de 2015, a per cen ta gem de ha bi tan tes do pla ne ta
com ren di men tos in fe ri o res a um dó lar por dia e a das
pes so as que pas sam fome e, de igual modo, re du zir
para a me ta de a per cen ta gem de pes so as que não
têm aces so à água po tá vel ou ca re cem de me i os para 
obtê-la.

É dito isso como se essa fos se uma sim ples
ope ra ção arit mé ti ca. Há 800 mi lhões de pes so as mor -
ren do de fome, e a Orga ni za ção das Na ções Uni das,
da qual fa zem par te as na ções mais po de ro sas e
mais in dus tri a li za das do mun do, afir ma, de for ma ca -
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bal, sim ples, como se fos se uma con ta arit mé ti ca, que 
so men te no ano de 2015 é que te re mos con di ções de
re du zir de 800 mi lhões para 400 mi lhões o nú me ro de
pes so as que es tão mor ren do de fome no mun do.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, mem bros
da CNBB, as con se qüên ci as da fome são a per da do
po ten ci al hu ma no e o com pro me ti men to da ca pa ci da-
de das no vas ge ra ções, que de ve rão con du zir os des -
ti nos da hu ma ni da de no novo mi lê nio que se ini cia.
Se gun do a FAO, exis tem po pu la ções ví ti mas de es-
cas sez de ali men tos em 88 pa í ses do mun do, a ma i or
par te de les lo ca li za da na Áfri ca e na Ásia. Em nos so
con ti nen te, nove pa í ses in te gram essa es ta tís ti ca, e,
la men ta vel men te, o Bra sil é um de les.

As ma i o res ca u sas da fome em nos so País são,
sem dú vi da, como acen tua o do cu men to da CNBB, a
per ver sa con cen tra ção de ren da e as de si gual da des
re gi o na is. Sa be mos que mi lhões de bra si le i ros, prin -
ci pal men te os das Re giões Nor des te, Nor te e Cen-
tro-Oes te, vi vem em pés si mas con di ções, no mais
com ple to es ta do de po bre za.

Se gun do da dos re ve la dos por Dom Ma u ro Mo -
rel li, in can sá vel ba ta lha dor da luta con tra a fome em
nos so País e em prol da se gu ran ça ali men tar, cer ca
de 40% da po pu la ção bra si le i ra do meio ru ral, jus ta-
men te onde os ali men tos são pro du zi dos, vive aba i xo
da li nha de po bre za, em con di ções su bu ma nas.

Esta tís ti cas não fal tam. Um es tu do do Insti tu to
de Pes qui sas Eco nô mi cas Apli ca das es ti ma que cer -
ca de 60 mi lhões de bra si le i ros já se en con tram aba i-
xo da li nha de po bre za.

Por tan to, Sr. Pre si den te, a fome e a po bre za são 
en tra ves de fi ni ti vos para a con ti nu i da de do de sen vol-
vi men to da so ci e da de. A cha ve para der ro tar a fome
está em con cen trar es for ços para se sa ber tan to o
que pode ser fe i to como tam bém onde de vem ser re -
mo vi das as bar re i ras e ex pan di das as opor tu ni da des.
A cons ci en ti za ção dos jo vens – que re pre sen tam cer -
ca de 18% do to tal de 6 bi lhões de ha bi tan tes do pla -
ne ta – quan to à gra vi da de do pro ble ma da fome, da
sub nu tri ção e das suas con se qüên ci as de sas tro sas
para o fu tu ro da hu ma ni da de pode ser um dos ve to res
des sa ação.

A FAO tem re a fir ma do que “qual quer es tra té gia
des ti na da a er ra di car a fome deve ba se ar-se em dois
ob je ti vos prin ci pa is: au men tar a pro du ção de ali men-
tos para dar de co mer a uma po pu la ção mun di al cada
vez ma i or e me lho rar as con di ções de vida para que
to dos pos sam dis por do mí ni mo vi tal em ma té ria de
ali men ta ção”. Isso sig ni fi ca que os pa í ses em de sen-
vol vi men to, os mais afe ta dos pe los pro ble mas da
fome e da sub nu tri ção, de vem de di car uma aten ção

mu i to ma i or ao se tor agrí co la, se qui se rem re du zir a
po bre za.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, au to ri da-
des ecle siás ti cas aqui pre sen tes, em ou tu bro do ano
pas sa do, em co me mo ra ção a um even to in ter na ci o-
nal, hoje apro va do mun di al men te, o Dia Inter na ci o nal
da Fome, tive a oca sião de apre sen tar uma pro po si-
ção no Se na do Fe de ral, que foi apo i a da pra ti ca men te
pela to ta li da de dos Srs. Se na do res, que in tro duz na
nos sa Car ta Mag na um dis po si ti vo que as se gu ra o di -
re i to à ali men ta ção como con di ção in dis pen sá vel
para a cor re ção das in jus ti ças so ci a is em nos so País.
Tra ta-se da Emen da Cons ti tu ci o nal nº 21, de 2001,
que, como dis se, foi apo i a da por qua se a to ta li da de
dos Srs. Se na do res e por to dos os par ti dos po lí ti cos
que com põem esta Casa. Inse rir esse di re i to em nos -
sa Car ta Mag na – dis se na que la oca sião – é a con fir-
ma ção des se no bre pen sa men to em não per mi tir que
nin guém ve nha a mor rer no Bra sil por fal ta de um pra -
to de co mi da.

Essa pre vi são cons ti tu ci o nal não tem o ob je ti vo
de for çar uma dis tri bu i ção ale a tó ria ou de ma gó gi ca
de ces tas bá si cas sem cri té rio ou sem mo ti va ção. A
prin ci pal fi na li da de é as se gu rar aos seg men tos mais
po bres da po pu la ção o es ta be le ci men to de po lí ti cas
pú bli cas con sis ten tes que evi tem a fome e a mi sé ria,
e as sim cada bra si le i ro po der usu fru ir uma ali men ta-
ção ade qua da à sua so bre vi vên cia.

Ao enal te cer os 50 anos da CNBB, nes sa ho me-
na gem de ini ci a ti va do no bre Se na dor Pe dro Si mon,
uma fi gu ra his tó ri ca des ta Casa, que tem um pas sa do
de re le van tes ser vi ços pres ta dos a este País, um ho -
mem ca tó li co de co ra ção e so li dá rio ao so fri men to
dos mais po bres, que ro afir mar que ho me na gem
mais jus ta não po de ria ha ver no âm bi to do Se na do
Fe de ral.

Lou vo a ini ci a ti va do Se na dor Pe dro Si mon, por -
que acom pa nho o tra ba lho re li gi o so dos nos sos Bis -
pos em Ser gi pe, Esta do que te nho a hon ra de re pre-
sen tar nes ta Casa, e des ta co as pa la vras sem pre ge -
ne ro sas de Dom Les sa em re la ção aos mais po bres,
a sua luta edi fi can te para cor ri gir as dis tor ções e as
in jus ti ças so ci a is que ator men tam a nos sa po pu la ção.
Toda essa luta de sen vol vi da em Ser gi pe de sen ca de-
ia, sem dú vi da ne nhu ma, o es pí ri to de so li da ri e da de
en tre os cris tãos do nos so Esta do.

Fi nal men te, ao en cer rar a mi nha par ti ci pa ção
nes ta so le ni da de, e re lem bran do que o Se na do Fe de ral
de ve rá se po si ci o nar den tro em bre ve em re la ção a essa
Emen da Cons ti tu ci o nal nº 21, que aten de aos ob je ti vos
da CNBB e do povo bra si le i ro, cito aqui uma fra se, pro-
nun ci a da há mais de du zen tos anos por Jean-Jac ques
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Rous se au, so bre as leis: “Entre o fra co e o for te, é a li -
ber da de que opri me e é a lei que li ber ta”.

Mu i to obri ga do.
(Pal mas.)

Du ran te o dis cur so do Sr. Anto nio Car -
los Va la da res, 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. Edu ar do Su plicy.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Su plicy) – Con -
ce do a pa la vra ao Se na dor Se bas tião Ro cha, que fa -
la rá em nome do PDT.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (PDT – AP. Pro-
nun cia o se guin te dis cur so.) – A fome, a mi sé ria, a ex -
plo ra ção sob to das as suas mais per ver sas for mas, a
dis cri mi na ção (a for ma mais hu mi lhan te de re la ci o-
nar-se com o pró xi mo), são ma les de nos so tem po e é 
des ne ces sá rio di zer que Je sus Cris to nos mos trou a
ma ne i ra de com ba tê-las de uma for ma sim ples e efi -
caz: “Ama o pró xi mo como a ti mes mo”.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, Exmºs
Revmºs Dom Ja i me Hen ri que Che mel lo*, Pre si den te
da CNBB; Dom Alfio Ra pi sar da, Nún cio Apos tó li co;
Dom José Fre i re Fal cão, Arce bis po de Bra sí lia; Dom
Mar ce lo Car va lhe i ra, Vice-Pre si den te da CNBB; Dom
Ray mun do Da mas ce no*, Se cre tá rio-Ge ral da CNBB,
se nho res con vi da dos, re li gi o sos aqui pre sen tes, se-
nho ras e se nho res, ao fa lar a im por tan tes au to ri da-
des da Igre ja Ca tó li ca, mi nhas pa la vras ini ci a is re ve-
ren ci am o Sumo Pon tí fi ce, João Pa u lo II, que, na sua
Car ta Apos tó li ca Ter tio Mil len nio Adve ni en te, nos
exor ta a um “sé rio exa me de cons ciên cia so bre as
res pon sa bi li da des que ca bem aos cris tãos nos ma les
do nos so tem po”.

O San to Pa dre, por tan to, de ma ne i ra lú ci da, co -
e ren te e atu a li za da, ra ti fi ca o pa pel exem plar da
CNBB na de fe sa das ques tões so ci a is. O Papa João
Pa u lo II, que, em uma de suas vi si tas ao Bra sil, mais
pre ci sa men te a que fez ao Rio de Ja ne i ro, dis se que o 
papa era bra si le i ro, cer ta men te tor nou-se mais bra si-
le i ro ao dar ao povo ca tó li co a pri me i ra san ta bra si le i-
ra, a San ta Pa u li na.

É com um sen ti men to de pro fun da fé nos en si-
na men tos cris tãos que par ti ci po des ta so le ni da de
que re ve ren cia os 50 anos da Con fe rên cia Na ci o nal
dos Bis pos do Bra sil. Di an te de tan tos be ne fí ci os pro -
por ci o na dos ao Bra sil pela CNBB nes ses anos de
exis tên cia, tudo que está sen do dito hoje, nes ta jus ta
ho me na gem, não é ca paz de tra du zir de for ma fi de-
dig na as glo ri o sas con quis tas da CNBB para o Bra sil
e para o povo bra si le i ro.

Em nome do meu Par ti do e do povo do Ama pá,
de se jo res sal tar os as pec tos evan ge li za dor, so ci al,
po lí ti co, hu ma nís ti co e de mo crá ti co des sa ins ti tu i ção
em ble má ti ca da mis são apos tó li ca da Igre ja Ca tó li ca
no Bra sil e no mun do, que é a CNBB.

Mes mo que a sua prin ci pal mis são seja de na tu-
re za evan ge li za do ra, mes mo que os pre la dos bra si le-
i ros não re cla mem para si essa in ter ven ção, é ine gá-
vel o quan to fi ze ram pela su pe ra ção dos gra ves pro -
ble mas po lí ti cos, so ci a is e de di re i tos hu ma nos que
te mos vi vi do nes se meio sé cu lo de exis tên cia da en ti-
da de.

Para além das cor ren tes ide o ló gi cas, de
Esquer da ou de Di re i ta, de sig na ções que nem sem -
pre se apli cam bem a pes so as e en ti da des, a CNBB
sem pre es te ve ao lado do que jul ga va mais jus to para
o povo bra si le i ro.

A cam pa nha de de fe sa dos po vos in dí ge nas,
tema da Cam pa nha da Fra ter ni da de de 2002, é um
dos exem plos des sa in ter ven ção de de fe sa dos di re i-
tos hu ma nos. A cam pa nha do ano pas sa do: “Vi das
sim, dro gas não”, de sig ni fi ca do sem pa ra le lo no com -
ba te à de pen dên cia quí mi ca, trou xe e ain da tra rá mu i-
tos be ne fí ci os no res ga te de vi das, de al mas e de dig -
ni da de hu ma na.

Não é de hoje que te mas como de sem pre go
ocu pam a pa u ta de mo bi li za ções da Igre ja Ca tó li ca
bra si le i ra. E um Par ti do como o PDT não per ma ne ce
in di fe ren te a esse tipo de ação. É, por tan to, com pro -
fun da ad mi ra ção que ve mos essa atu a ção. Em 1999,
por exem plo, foi lem bra do o de sem pre go com o lema:
“Sem tra ba lho...por quê?” 

Ain da em 1991, é pos sí vel lo ca li zar mos essa
pre o cu pa ção, quan do o tema foi: “A fra ter ni da de e o
mun do do tra ba lho”. Se re cu ar mos ain da mais no
tem po, ve re mos que, em 1978, a CNBB já cla ma va
por “Tra ba lho e jus ti ça para to dos”. Ou seja, mes mo
quan do os ca na is de mo crá ti cos es ta vam ain da em-
per ra dos, obs tru í dos, ar ti fi ci al men te en ges sa dos, e
até cen su ra dos, ha via uma voz que bra da va no Bra sil
e no mun do por jus ti ça so ci al.

Qu e ro lem brar a to dos o quan to es sas cam pa-
nhas – face mais vi sí vel da CNBB – são edu ca ti vas
para a so ci e da de como um todo. Des co nhe ço tra ba-
lho de cons ci en ti za ção tão con sis ten te quan to este. A
cada ano, além de um tema e de um lema, são mo bi li-
za das mi lha res de co mu ni da des, é ela bo ra do um ma -
te ri al de di vul ga ção e o tema es co lhi do é de ba ti do em
pro fun di da de por pes so as sim ples e hu mil des das
mais lon gín quas pa ra gens des te País.
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Mas o tra ba lho da CNBB vai mu i to além des sa
cons ci en ti za ção. Não po de mos de i xar de men ci o nar
o tra ba lho de, li te ral men te, sal var vi das. A Pas to ral da
Cri an ça, uma ini ci a ti va da CNBB, con du zi da bra va-
men te pela Dou to ra Zil da Arns – e só tar di a men te
apo i a da pe los po de res pú bli cos –, tem re ver ti do de
ma ne i ra ad mi rá vel as ta xas de mor ta li da de in fan til.
Um tra ba lho que é re co nhe ci do pelo Uni cef como dos
mais com pe ten tes do mun do.

O tra ba lho de pas to ra is como a da Ter ra (CPT),
além de par ti ci par in can sa vel men te da luta pela re for-
ma agrá ria, tem de nun ci a do sis te ma ti ca men te a vi o-
la ção de di re i tos hu ma nos no cam po. Gra ças a ela, é
pos sí vel re cons tru ir a me mó ria dos tra ba lha do res ru -
ra is as sas si na dos em fun ção da luta pela de mo cra ti-
za ção da ter ra.

Não po de ria de i xar de men ci o nar os tra ba lhos
em de fe sa da edu ca ção. Ain da na dé ca da de 60, foi
cri a do, por exem plo, o Mo vi men to de Edu ca ção de
Base (MEB), que, pe las on das do rá dio e com o au xí-
lio de mo ni to res nas iso la das co mu ni da des ru ra is,
bus ca va al fa be ti zar adul tos, numa ten ta ti va de re ver-
ter o atra so na es co la ri za ção dos bra si le i ros.

Ao lon go da his tó ria re cen te, no mes como o de
Dom Lu ci a no Men des de Alme i da, Dom Ma u ro Mo rel-
li e Dom Alo í sio Los che i der ocu pa ram o es pa ço pú bli-
co para de fen der a aber tu ra po lí ti ca, para com ba ter a
mi sé ria e a fome, para de fen der os di re i tos hu ma nos.
Esses bis pos, sem de mé ri to dos ou tros que bri lham,
cada um no exer cí cio dos seus ca ris mas, as su mem
qua se que uma aura de he róis da na ci o na li da de. A
eles, mi nha ad mi ra ção.

Mi nha sa u da ção es pe ci al ao amá vel Dom João
Ri sa ti, Bis po de Ma ca pá, com vo tos de que con du za a 
di o ce se de Ma ca pá com a es pi ri tu a li da de, de di ca ção
e hu mil da de que tem de mons tra do du ran te o seu
exer cí cio epis co pal. Hu mil da de de quem de i xou a Itá -
lia para se em bre nhar pela Ama zô nia e se de di car à
evan ge li za ção dos nos sos ca bo clos, como tan tos ou -
tros evan ge li za do res ita li a nos.

Nes se pon to, eu gos ta ria de fa zer, já se guin do
para a con clu são do meu pro nun ci a men to, um de po i-
men to pes so al so bre a im por tân cia da evan ge li za ção,
so bre a im por tân cia da es pi ri tu a li da de na vida do ser
hu ma no. Falo da mi nha pró pria vida, por que, na mi -
nha ado les cên cia, foi a Igre ja Ca tó li ca, sem dú vi da
ne nhu ma, que me deu a ori en ta ção éti ca, a ori en ta-
ção mo ral e a ori en ta ção re li gi o sa que fun da men ta-
ram a mi nha vida como pes soa hu ma na; que me fi ze-
ram mé di co e, hoje, Se na dor da Re pú bli ca.

Cer ta men te, eu te ria mu i tas dú vi das se não ti -
ves se con vi vi do com a Igre ja Ca tó li ca, com os pa dres

ita li a nos, que, na que la épo ca, fo ram os pri me i ros a
ocu par a Ama zô nia. Ain da não ha via pa dres bra si le i-
ros no País, prin ci pal men te na Ama zô nia. Hoje, já há
al guns, como o Pa dre Pa u lo, em Ma ca pá; Pa dre Alde -
nor, em San ta na, e ou tros.

Cer ta men te, aque la ex pe riên cia for ta le ceu não
ape nas o meu es pí ri to, mas tam bém as mi nhas con -
vic ções de ser hu ma no e os va lo res éti cos, mo ra is,
de mo crá ti cos e os va lo res re fe ren ci a dos tam bém na
ques tão dos di re i tos hu ma nos.

Qu e ro de i xar este de po i men to como ex pe riên-
cia de vida para que mu i tos ou tros jo vens ca tó li cos,
pelo Bra sil afo ra, ado les cen tes e cri an ças, bus quem,
por meio da Igre ja Ca tó li ca e dos en si na men tos ali co -
lhi dos, fun da men tar a sua cons ciên cia de vida.

Mi nhas con gra tu la ções sin ce ras, com de se jo de 
que pros si gam nes sa luta tão glo ri o sa pela dig ni da de
do povo bra si le i ro, a Dom Ja i me Hen ri que Che mel lo,
mais uma vez, Pre si den te da CNBB; a Dom Mar cel lo
Pin to Car va lhe i ra, Vice-Pre si den te; Dom Ra i mun do
Da mas ce no Assis, Se cre tá rio-ge ral; Dom Alfio Ra pi-
zar da, nún cio apos tó li co; Dom José Fre i re Fal cão,
Arce bis po de Bra sí lia, aqui pre sen te, que re pre sen-
tam, nes ta so le ni da de, cer ta men te, toda a Igre ja Ca -
tó li ca do Bra sil.

Em nome do PDT e do povo do Ama pá, os mais
sin ce ros vo tos de que a CNBB con ti nue a man ter o
es pí ri to evan ge li za dor e o com pro mis so so ci al e hu -
ma nís ti co que tem de mons tra do nes ses 50 anos de
exis tên cia, pois ain da são mu i tas as in jus ti ças que
gras sam na so ci e da de bra si le i ra, e pre ci sa mos do
con cur so de to dos para su pe rá-las.

Não te mos a me nor dú vi da: a CNBB é im pres-
cin dí vel nes ta luta.

Pa ra béns!
Mu i to obri ga do.

Du ran te o dis cur so do Sr. Se bas tião
Ro cha, o Sr. Edu ar do Su plicy 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) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Edu ar do Su plicy, que fa la rá em
nome do Blo co da Opo si ção.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora-
dor.) – Sr. Pre si den te, fa la rei pelo Blo co da Opo si ção,
que, hoje, é com pos to pelo Par ti do dos Tra ba lha do res
e pelo PPS. 

Pre za do Dom Ja i me Hen ri que Che mel lo, Pre si-
den te da CNBB; Dom Alfio Ra pi zar da, Nún cio Apos -
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tó li co; Dom José Fre i re Fal cão, Arce bis po de Bra sí lia;
Dom Mar ce lo Pin to Car va lhe i ra, Vice-Pre si den te da
CNBB; Dom Ra i mun do Da mas ce no Assis, Se cre tá-
rio-Ge ral; Srªs e Srs. Se na do res, é bo ni ta a his tó ria
que ins pi ra a Cam pa nha da Fra ter ni da de des te ano:
“Por uma ter ra sem ma les”, ba se a da em um mito gua -
ra ni, em que o gran de pai Nhan de ru vu çu, di an te de
tan ta mal da de que es ta va ocor ren do, re sol veu pro vo-
car um in cên dio na Ter ra. Eis que o Pajé Gu i ray poty
re sol veu ins ta lar-se com a sua fa mí lia numa ca ba na,
fu gin do para o li to ral. Ali, abri ga dos, ti ve ram um cer to
re ce io, por que as águas co me ça ram a su bir, e a casa, 
en tão, co me çou a flu tu ar e foi le va da para o céu. E o
que acon te ceu no céu? Sur giu uma ter ra sem ma les,
onde nin guém en ve lhe ce, nin guém so fre, nin guém
tem fome e nin guém mor re.

Se ria pos sí vel cons tru ir mos uma so ci e da de so -
li dá ria e fra ter na, sem ma les, a co me çar pe los po vos
in dí ge nas, ba se a dos nos va lo res do re i no di vi no, con -
for me res sal tou Dom Lu ci a no Men des de Alme i da,
em seu ar ti go na Fo lha de S. Pa u lo, de fe ve re i ro úl ti-
mo: “Cres ça a es pe ran ça da vida ple na que Je sus
para to dos con quis tou”?

É com jú bi lo que ve nho pres tar esta ho me na gem
es pe ci al à CNBB – Con fe rên cia Na ci o nal dos Bis pos
do Bra sil, pela pas sa gem de seu cin qüen te ná rio.

Gos ta ria de in for mar que meus Co le gas de Ban -
ca da, a Se na do ra He lo í sa He le na, os Se na do res Ge -
ral do Cân di do, Tião Vi a na e José Edu ar do Du tra que -
ri am par ti ci par com apar tes, mas, se gun do o Re gi-
men to, em ses são es pe ci al, como a de hoje, não são
per mi ti dos apar tes.

Cri a da numa re u nião no Pa lá cio de São Jo a-
quim, com o ob je ti vo de  tra çar li nhas di re ti vas de
ação pas to ral e de li be rar  so bre os  as sun tos li ga dos à 
igre ja, a CNBB de sen vol ve no Bra sil, des de en tão, um 
tra ba lho ím par na evan ge li za ção, na pro mo ção da fa -
mí lia cris tã e das vo ca ções sa cer do ta is e em di ver sos
cam pos da vida bra si le i ra.

De po is do Con cí lio Ecu mê ni co Va ti ca no II, o
Epis co pa do la ti no-ame ri ca no re u niu-se no ano de
1968, em Me del lín, na Co lôm bia, para im ple men tar  o
Con cí lio no Con ti nen te. A re u nião le vou a Igre ja a en -
fren tar a po bre za cres cen te, bus can do a trans for ma-
ção das es tru tu ras so ci a is in jus tas que do mi nam a re -
gião. Dez anos após, em Pu e bla, o Epis co pa do de ci-
diu em bre nhar-se na di fí cil ta re fa de su pe rar a si tu a-
ção de mar gi na li za ção, opres são e ex clu são em que
vive enor me par ce la do povo da re gião.

Nes sa épo ca, a CNBB cu i dou da re for ma li túr gi-
ca e da tra du ção de no vos li vros para, na dé ca da de

70, dis tin guir-se como de fen so ra dos di re i tos hu ma-
nos, lu tan do con tra a tor tu ra, re i vin di can do o re tor no
da de mo cra cia ao Bra sil.    Pro te geu os di re i tos dos
tra ba lha do res ur ba nos e dos la vra do res, cri ou as co -
mu ni da des ecle si a is de base e so cor reu os po vos in -
dí ge nas.

Nos anos 80, a CNBB con se guiu ele var sua voz
nos tra ba lhos cons ti tu in tes, con se guin do man ter o
en si no re li gi o so nas es co las pú bli cas. Lu tou pela  re -
no va ção da ação ca te qué ti ca e pelo au men to das vo -
ca ções sa cer do ta is, em pre en den do, na dé ca da se-
guin te, os ca mi nhos da nova evan ge li za ção.

Entre as ações po si ti vas da CNBB es tão as
Cam pa nhas da Fra ter ni da de, que se ins pi ra ram no
es pí ri to re no va dor do Con cí lio Va ti ca no II. Con ce bi-
das e es tru tu ra das no Con cí lio, no Pla no Pas to ral de
Emer gên cia e no Pla no Pas to ral de Con jun to, aca ba-
ram re ce ben do o aval do Papa que, a par tir de 70, en -
via uma men sa gem es pe ci al, na Qu ar ta-Fe i ra de Cin -
zas, aber tu ra da Cam pa nha.

O pri me i ro tema ado ta do pela Cam pa nha da
Fra ter ni da de ver sou so bre li tur gia, e os se guin tes
con tem pla ram a vida in ter na da Igre ja e a re no va ção
cris tã. Em uma se gun da fase, como já res sal tou o au -
tor do re que ri men to des ta ho me na gem, Se na dor Pe -
dro Si mon, a Igre ja, pre o cu pa da com a ex clu são so ci-
al, cu i dou para que as cam pa nhas tra tas sem as sun tos
do in te res se di re to da po pu la ção, como tra ba lho, sa ú-
de, edu ca ção e vi o lên cia. Fi nal men te, a par tir de me a-
dos da dé ca da de 80, os te mas vol ta ram-se para si tu a-
ções exis ten ci a is do povo, como fome, ter ra, me nor,
ne gro, mu lher, tra ba lho, en car ce ra dos, ju ven tu de, mo -
ra dia, fa mí lia, ex clu í dos, po lí ti ca, edu ca ção, de sem-
pre ga dos, dro gas, para che gar, este ano, aos po vos
in dí ge nas, com o lema “Por uma ter ra sem ma les”.

A Cam pa nha da Fra ter ni da de con sis te em uma
am pla ati vi da de de evan ge li za ção li ber ta do ra, de sen-
vol vi da du ran te a Qu a res ma, ba se a da em um tema
es pe cí fi co que leva o cris tão a se guir os pre ce i tos
evan gé li cos de re par tir o pão com quem tem fome,
dar de ves tir ao mal tra pi lho, li ber tar os opri mi dos e
pro mo ver a to dos. Sua prin ci pal fi na li da de con sis te
em des per tar o cris tão para a bus ca do bem co mum e
da fra ter ni da de, ten do em vis ta uma so ci e da de mais
jus ta e so li dá ria.

Ou tra ati vi da de da CNBB é a Pas to ral da Cri an-
ça, uma das mais im por tan tes or ga ni za ções do mun -
do a cu i dar da sa ú de, nu tri ção e edu ca ção da cri an ça,
do ven tre ma ter no aos seis anos, en vol ven do a fa mí-
lia e a co mu ni da de. Gra ças a esse tra ba lho, que se
uti li za de me to do lo gia pró pria e atua prin ci pal men te
nas pe ri fe ri as das gran des ci da des e nos bol sões de
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mi sé ria de pe que nos e mé di os mu ni cí pi os bra si le i ros,
a mor ta li da de in fan til, nos lo ca is as sis ti dos, che ga a
ser 50% me nor do que na que les em que a Pas to ral
não está pre sen te.

A di nâ mi ca da Pas to ral da Cri an ça con sis te em
tre i nar lí de res co mu ni tá ri os, que re si dem no lo cal,
para dar as sis tên cia in te gral às fa mí li as. Alguns pro je-
tos com ple men ta res, como a ge ra ção de ren da, a al -
fa be ti za ção de adul tos e a par ti ci pa ção no con tro le
so ci al dão su por te ma te ri al às fa mí li as e às co mu ni-
da des.

Lem bro-me quan do, no iní cio dos anos 90, o Pa -
dre Ri car do Re sen de cha mou di ver sos De pu ta dos e
Se na do res para acom pa nhar mos uma si tu a ção, no
sul do Pará, que ele con si de ra va como es cra vi dão de
tra ba lha do res ru ra is. Para lá fo mos e ou vi mos de ze-
nas de de po i men tos, em Rio Ma ria, a res pe i to da si tu-
a ção que ca rac te ri za va o tra ba lho e as suas con di-
ções. Os tra ba lha do res nos dis se ram que o pro pri e tá-
rio da fa zen da ou o ge ren te anun ci a va que iri am para
uma fa zen da, a 400 ou 500 km dali, cor tar a flo res ta,
pre pa rar a ter ra etc. Fi ca ri am ali por al gum tem po, re -
ce ben do uma re mu ne ra ção. Pas sa das qua tro se ma-
nas, um tra ba lha dor se di ri giu ao ge ren te da fa zen da:

– Já está na hora de re ce ber.
– Por en quan to, o se nhor não pode re -

ce ber.
– Como não? Afi nal, tra ba lhei um bo-

ca do e pre ci so en vi ar o di nhe i ro para a mi-
nha fa mí lia.

– Mas o se nhor, por en quan to, com-
prou mais na ven da do que o que tem di re i-
to de re ce ber.

– Bom, se for as sim, eu vou em bo ra.
– Se qui ser ir em bo ra, en tão vai le var

um tiro. 

E mu i tos le va ram ti ros, ti pi ca men te uma si tu a-
ção de fal ta de li ber da de, da que la li ber da de que nos 
fala Amart ya Sen, em De sen vol vi men to como Li ber-
da de, quan do diz que o de sen vol vi men to só terá
sen ti do na me di da em que hou ver a am pli a ção da li -
ber da de de es co lha de to dos os se res hu ma nos.

Para en fren tar o novo mi lê nio cris tão, o Papa
João Pa u lo II pu bli cou a car ta Ter tio Mil le nio Ine un te,
em que fri sa a im por tân cia per ma nen te da ação evan -
ge li za do ra, que leva aos homens a boa nova da sal va-
ção. Se guin do a ori en ta ção pa pal, a CNBB pre ten de
de sen vol ver o diá lo go ecu mê ni co, para que as igre jas
cris tãs pos sam, so li da ri a men te, en fren tar os gra ves
pro ble mas in tro du zi dos pela glo ba li za ção no mun do

mo der no. A co o pe ra ção com o Co nic – Con se lho Na -
ci o nal das Igre jas Cris tãs – e o diá lo go in ter-re li gi o so
con tri bu em para a cri a ção de um cli ma de so li da ri e-
da de en tre os fiéis, que po dem e de vem agir em con -
jun to, di vi san do me lho res pers pec ti vas para a po pu la-
ção bra si le i ra.

Nes te ano, para co me mo rar o 36º Dia Mun di al
das Co mu ni ca ções, a CNBB ele geu o tema “Inter net:
novo fó rum para a pro cla ma ção do Evan ge lho”. A mo -
der ni za ção se faz ne ces sá ria fren te à onda de glo ba li-
za ção que as so la o mun do, a fim de que o tes te mu-
nho evan gé li co tam bém pos sa ser dado de for ma pa -
dro ni za da. O ter ce i ro mi lê nio está a exi gir um novo
per fil do co mu ni ca dor ca tó li co, que pre ci sa adap-
tar-se às di fe ren tes exi gên ci as da co mu ni da de.

Pre ven do, para o iní cio do mi lê nio, um Mu ti rão
Na ci o nal pela Su pe ra ção da Mi sé ria e da Fome, a
CNBB con vo cou um es for ço co le ti vo, para ga ran tir a
to dos os bra si le i ros o di re i to à vida e à ali men ta ção,
na bus ca de uma so ci e da de jus ta e fra ter na, con for-
me os pla nos de Deus.

Esse pro gra ma in se re-se na ação evan ge li za-
do ra da Igre ja, ao lado de ou tros pro je tos mo der nos,
como a cons tru ção de um mi lhão de cis ter nas no
semi-ári do bra si le i ro, a cam pa nha pela apro va ção do
Esta tu to dos Po vos Indí ge nas, a cam pa nha pela par -
ti ci pa ção cons ci en te no pro ces so ele i to ral, a cri a ção
de co mi tês con tra a cor rup ção ele i to ral e ou tras ações 
em de fe sa da so be ra nia na ci o nal e da se gu ran ça ali -
men tar, ame a ça das por in ter fe rên ci as in ter na ci o na is.

Se ria im por tan te, Sr. Pre si den te Ra mez Te bet,
que nes ta opor tu ni da de o Con gres so Na ci o nal ou vis-
se de V. Exª o em pe nho, que sei que é de to das as Li -
de ran ças, no sen ti do de que pos sa mos, efe ti va men te,
vo tar o Esta tu to dos Po vos Indí ge nas.

Este será um ano de gran de im por tân cia para o
Bra sil. Além do cin qüen te ná rio da CNBB, os ca tó li cos
bra si le i ros re ce be ram, no dia 19 úl ti mo, a no tí cia da
ca no ni za ção de Ama bi le Lu cia Vi si ta i ner, em re li gião
Ma dre Pa u li na do Co ra ção Ago ni zan te de Je sus, fun -
da do ra da Con gre ga ção das Irmã zi nhas da Ima cu la-
da Con ce i ção, ato que foi tes te mu nha do pelo Pre si-
den te Ra mez Te bet.

Fa ze mos vo tos de que Ma dre Pa u li na ins pi re os
bra si le i ros na es co lha de seus can di da tos nas ele i-
ções que se avi zi nham. E es pe ramos que os pró xi mos
Pre si den te da Re pú bli ca, Go ver na do res de Esta dos e
Par la men ta res se jam ca pa zes de exer cer suas fun ções
den tro do es pí ri to cris tão de pro te ção aos me nos fa vo-
re ci dos que cam pe ia na CNBB. É pre ci so di mi nu ir a ex -
clu são so ci al no País, aten der de for ma mais hu ma na
aos ca ren tes, tor nar a dis tri bu i ção de ren da mais jus ta
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e aca bar com a fome e a mi sé ria que, ver go nho sa-
men te, ain da atin gem tan tos bra si le i ros.

Qu e re mos cum pri men tar Dom Jay me Che mel-
lo, Dom Mar ce lo Car va lhe i ra, Dom Ray mun do Da-
mas ce no e to dos os Car de a is, Arce bis pos, Bis pos,
re li gi o sos e le i gos, que nes ses 50 anos tra ba lha ram
na CNBB, pela mag ní fi ca obra que de sen vol vem no
Bra sil. Sua pre sen ça cons tan te nos gran des mo men-
tos da vida do País e sua per ma nên cia na dis tri bu i ção
do bem ser vem de exem plo a to dos nós, pre o cu pa dos
com os gra ves pro ble mas so ci a is que atin gem nos so
País. É cla ro que Dom Hel der Câ ma ra, Dom Lu ci a no
Men des de Alme i da e tan tos ou tros aqui já ho me na-
ge a dos são fi gu ras de ins pi ra ção e exem plo para to -
dos nós.

Se olhar mos com aten ção as exi gên ci as evan -
gé li cas e éti cas da su pe ra ção da mi sé ria e da fome,
con clu i re mos que, ao lado de ou tros, para a fi na li da de
de cons tru ir um Bra sil jus to, te re mos que ins ti tu ir, o
quan to an tes, o di re i to ina li e ná vel de to dos par ti ci pa-
rem da ri que za da Na ção, por meio de uma ren da mo -
des ta, po rém su fi ci en te, para su prir as ne ces si da des
vi ta is, o que de no mi na mos de ren da de ci da da nia. Ou 
seja, não im por ta ori gem, raça, sexo, ida de, con di ção
ci vil ou mes mo so ci o e co nô mi ca, to dos de vem ter o di -
re i to de re ce ber essa ren da bá si ca in con di ci o nal men-
te. Des sa ma ne i ra, es ta re mos mu i to mais pró xi mos
de atin gir uma ter ra sem ma les.

Sr. Pre si den te, quan do a Se na do ra He lo í sa He -
le na, as sim como nos sos com pa nhe i ros, es tu da va os
tex tos de Karl Marx, Che Gu e va ra, Car los Ma rig he la e 
tan tos ou tros, en con trou o mes mo que cons ta nos
tex tos do De u te ro nô mio, nos li vros do Êxo do ou de
Isa ías e nas pas sa gens do Evan ge lho, como aque las
em que São Pa u lo re co men da aos co rín ti os que, para 
que haja jus ti ça e igual da de, con for me está es cri to. É
pre ci so que todo aque le que teve uma sa fra abun dan-
te não te nha de ma is e todo aque le que teve uma sa fra
pe que na não te nha de me nos.

Sr. Pre si den te, são mu i tas as pas sa gens tan to
do Novo Tes ta men to quan to do Anti go Tes ta men to
em que en con tra mos esse gran de an se io que não era 
ape nas do povo ju deu e do povo pa les ti no, mas sim
de to dos os po vos do mun do: re a li za ção de jus ti ça,
como ex pres so na pa la vra Tze da Ka, que, em he bra i-
co, quer di zer as pi ra ção de jus ti ça so ci al, jus ti ça na
so ci e da de.

Nos sos cum pri men tos, do PT e do PPS, à
CNBB.

Mu i to obri ga do.
(Pal mas.)

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O Sr. Se -
na dor Ro nal do Cu nha Lima en vi ou dis cur so à Mesa
para ser pu bli ca do na for ma do dis pos to no art. 203
do Re gi men to Inter no.

S. Exª será aten di do.
O SR. RONALDO CUNHA LIMA (Blo co/PSDB

– PB) – Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, a ce le-
bra ção dos 50 anos de exis tên cia da Con fe rên cia Na -
ci o nal dos Bis pos do Bra sil ex tra po la, em mu i to, as
fron te i ras da re li gião: es ten de mu i to além de seus
tem plos e edi fí ci os e en vol ve mu i to mais que o uni ver-
so dos ca tó li cos bra si le i ros, pois, afi nal, mais que um
co le gi a do epis co pal, a CNBB se con fun de, no Bra sil,
com a de fe sa da jus ti ça em sua di men são mais ge nu i-
na men te evan gé li ca e com a cons tru ção da ci da da nia
em sua abran gên cia mais li ber ta do ra.

Nin guém, den tre to dos os cris tãos, des co nhe-
ce rá a fun ção até pro fé ti ca da CNBB na cons tru ção e
con so li da ção da co le gi a li da de dos bis pos, que en tre
nós co me çou, pi o ne i ra men te, mais de dez anos an tes
que o Con cí lio Va ti ca no II a pre co ni zas se para todo o
mun do. Nin guém des co nhe ce rá o tra ba lho qua se ina -
cre di tá vel da CNBB na apro va ção de di re tri zes ge ra is
de ação evan ge li za do ra que ser ve para o pla ne ja-
men to pas to ral de cada uma das 264 di o ce ses do
Bra sil.

Que ou tra Con fe rên cia, em todo o mun do, tem
na tu ral men te exer ci do um tal pa pel uni fi ca dor de prá -
ti cas e de men sa gens, de pos tu ra e de abor da gens
do mun do e de seus pro ble mas, em pa í ses de tal di -
ver si da de so ci o re li gi o sa como o Bra sil? Que ou tra
Con fe rên cia, em todo o mun do, tem con se gui do le var
o pla ne ja men to e a pas to ral or gâ ni ca a um país de di -
men sões con ti nen ta is como o Bra sil? Que ou tra, em
todo o mun do, tem dado exem plos mais elo qüen tes
de uni da de na plu ra li da de e de to le rân cia com o con -
tra di tó rio?

Inde pen den te men te de sua cren ça e fé, nin-
guém no Bra sil ou sa rá des co nhe cer ou mi ni mi zar o
pa pel e a im por tân cia da CNBB na luta pela ci da da nia
no Bra sil. Por ins pi ra ção da CNBB, ne nhu ma ou tra
ins ti tu i ção mais que a Igre ja Ca tó li ca em pres tou aos
bra si le i ros sua voz quan do o obs cu ran tis mo po lí ti co a
mu i tos per se guia, a ou tros tan tos si len ci a va e a qua -
se to dos ater ro ri za va. Mais que em pres tar a voz, a
Igre ja fran que ou seus púl pi tos e es can ca rou seus
tem plos e sa cris ti as, que, em al gu ma épo ca, se tor na-
ram os me nos in se gu ros dos re fú gi os con tra a ar bi tra-
ri e da de das pri sões e o ris co da tor tu ra.

A mes ma con vic ção evan gé li ca de que o li vre
ar bí trio que pre si de as ações e a ab so lu ta in di vi du a li-
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da de de cada ho mem não é dá di va de re gi mes ou de
go ver nos, mas é in trín se co à dig ni da de do ho mem,
ima gem e se me lhan ça do Cri ador, une e mo ti va pa -
dres e bis pos em tan tas ci da des do Bra sil.  Res pe i tar o
li vre ar bí trio, com to dos os des do bra men tos ine vi tá ve is
des sa pos tu ra, é in dis pen sá vel à con vi vên cia har mô ni-
ca do ho mem e dos po vos, das ci vi li za ções e da his tó-
ria: é a base do que se en ten de como to le rân cia; é o
fun da men to do que ima gina mos como ci vi li za ção.

Nos mo men tos mais du ros de nos sa his tó ria re -
cen te, a Igre ja não cu i dou ape nas de fiéis; pre o cu-
pou-se com o ho mem, ima gem e se me lhan ça de
Deus, sua cri a tu ra e fi lho, qual quer que fos se sua fé,
não im por tan do sua ide o lo gia.

Qu an tas lu tas so ci a is se or ga ni za ram, quan tos
sin di ca tos se for ta le ce ram nas sa cris ti as ca tó li cas
das igre jas de São Pa u lo e do ABC pa u lis ta, para ci tar
ape nas os epi só di os mais co nhe ci dos de nos sa his tó-
ria re cen te? Como des vin cu lar da Igre ja Ca tó li ca e,
por ex ten são, da pró pria CNBB, a luta pela ter ra, a de -
fe sa do ín dio e a op ção pre fe ren ci al pe los po bres?
Como des vin cu lar da Igre ja Ca tó li ca e, por ab so lu ta
jus ti ça, da pró pria CNBB, a luta con tra a tor tu ra no
Bra sil? Como dis so ci ar da Igre ja e da CNBB todo o
cla mor na ci o nal con tra a in jus ti ça so ci al, con tra a vi o-
lên cia de es tru tu ras de opres são e de con jun tu ras de
do mi na ção?

Per mi tam-me evo car dois mo men tos que hoje já 
per ten cem à his tó ria, mas nem por isso po dem es tar
me nos pre sen tes na me mó ria do Bra sil. Per mi tam-me
evo car Dom Hél der Câ ma ra, ide a li za dor e pri me i ro
se cre tá rio-ge ral da CNBB, uma fi gu ra qua se mí ti ca
de po e ta da es pe ran ça, mas so bre tu do pro fe ta da fé.
Per mi tam-me lem brá-lo na sua fi gu ra mi ú da e fran zi-
na que, es pan to sa men te, guar da va a for ça mo ral de
gi gan tes e a co ra gem de he róis, em sua mar cha à
fren te do cor te jo fú ne bre do pa dre Antô nio Hen ri que,
no Re ci fe. Pa dre Hen ri que foi tor tu ra do e mor to por
quem per se guia a Igre ja, por quem que ria atin gir o
pró prio Arce bis po, mas te mia o de sen ca de ar da ira
na ci o nal e da re vol ta uni ver sal. Quem des co nhe ce
que, sem a co ra jo sa se re ni da de de dom Hél der, à
fren te da pro cis são fú ne bre, Re ci fe po de ria ter as sis ti-
do a uma tra gé dia so ci al de di men sões im pen sá ve is?

Per mi tam-me, mais ain da, evo car a fi gu ra em -
ble má ti ca de Dom Pa u lo Eva ris to, na no i te em que o
Bra sil se con cen trou na Ca te dral de São Pa u lo para
cho rar a mor te do jor na lis ta Vla di mir Her zog. Só os
pas to res mu i to di li gen tes, só os mu i to he rói cos, ou
ape nas os san tos com a bra vu ra que lhes con ce de a
fé, só a es ses se re ser vam a co ra gem e o des te mor
com que dom Pa u lo, mi tra e bá cu lo à mão, ain da com

os pa ra men tos da ce le bra ção ecu mê ni ca, co man dou
a dis per são de uma mul ti dão de opri mi dos, di an te do
cer co de tro pas da re pres são. Quem des co nhe ce
que, sem a pro vi den ci al in ter ven ção de dom Pa u lo,
po de ria ter ha vi do um mas sa cre com di men sões de
um ge no cí dio?

Qu an tos ho mens, quan tos no mes, quan tos bis -
pos, quan tos ris cos se po de ri am hoje evo car, nes sa
fes ti va ce le bra ção dos 50 anos da CNBB, e to dos com 
re co nhe ci da con tri bu i ção à his tó ria da Igre ja, mas
tam bém à His tó ria do Bra sil? E aí se evi den cia toda a
ri que za de uma Con fe rên cia Epis co pal que sou be,
como pou cas, en ten der o mo men to his tó ri co de de sa-
fi os in gen tes e ur gen tes do Bra sil e, como ra ras, sou -
be en ten der que a re li gião não pode res trin gir-se ape -
nas a uma pon te in di vi du al com o Eter no, mas fun ci o-
na, so bre tu do, como hi po te ca ir res ga tá vel da ci da da-
nia mais so li dá ria. Qu an tos no mes, en fim, a evo car e
ce le brar? Cen te nas, tal vez; de ze nas, com cer te za.
Alguns ab so lu ta men te ines que cí ve is e ine vi tá ve is– e
ne les se ho me na ge i am a co ra gem e a fé, o amor e a
es pe ran ça...

Dom Hél der Câ ma ra, Dom Pa u lo Eva ris to Arns,
Dom Alo í sio Lors che i der, dom Ivo Lors che i der, dom
Pe dro Ca sal dá li ga, dom Ma u ro Mo ret ti, dom Lu ci a no
Men des... Mu i tos per se gui dos, como Dom José Ma ria
Pi res, ou tros até pre sos, como dom Mar ce lo Car va-
lhe i ra, es tes dois úl ti mos le va dos pela gra ça de Deus
a eco ar em nos sa Pa ra í ba um mes mo si nal de após -
to los e de cris tãos: a luta con tra a in jus ti ça e a de si-
gual da de, o gri to de amor em de fe sa so bre tu do dos
mais po bres, como pre go e i ros de uma es pi ri tu a li da de
que ins pi re os fun da men tos éti cos da dig ni da de do
ho mem e le gi ti me sua res pon sa bi li da de so ci al.

A CNBB, como pou cas, pa re ce ha ver re sol vi do,
em sua co le gi a li da de, um gra ve de sa fio de to das as
igre jas: o es ta be le ci men to de um meio-ter mo te o lo gi-
ca men te cor re to, eti ca men te ace i tá vel en tre o en ga ja-
men to po lí ti co ou so ci al das re li giões e dos re li gi o sos,
que mu i tos de fen dem, e o ab so lu to dis tan ci a men to,
qua se alhe a men to das ques tões ter re nas, se jam qua -
is fo rem. As re li giões, afi nal, fun ci o nam como pon te
en tre cri a tu ra e Cri a dor, mas as cri a tu ras não são
ape nas alma e es pí ri to, têm uma di men são hu ma na e 
ter a vi são his tó ri ca da CNBB, que não seja ape nas
pes so al em sua di men são, mas que seja ain da so ci al
em suas pre o cu pa ções. Uma éti ca não ape nas en tre
pes so as, mas tam bém en tre po vos e na ções.

Afi nal, é ine vi tá vel ques ti o nar a pos tu ra das re li-
giões, de to das as re li giões, quan do pa í ses de sen vol-
vi dos se usur pam o di re i to de im por aos po bres nor -
mas es cor chan tes de co mér cio, ou os trans for mam
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em li xões de pro du tos quí mi cos e tó xi cos que eles
pró pri os con de nam e pro í bem em seus ter ri tó ri os. É
ine vi tá vel ques ti o nar a pos tu ra das re li giões, de to-
das as re li giões, quan do os di re i tos mais ele men ta-
res do ho mem se trans for mam em me ros in su mos de 
pro du ção.

Nes se mo men to his tó ri co de gra ves trans for ma-
ções so ci a is, eco nô mi cas e po lí ti cas em es ca la uni -
ver sal, é ine vi tá vel re lem brar o pro fe ta Hél der Câ ma-
ra, com sua pre ga ção ques ti o na do ra. Ensi na va Dom
Hél der, com a an te vi são dos san tos e dos sá bi os, que
é pre ci so per me ar de éti ca a or dem eco nô mi ca in ter-
na ci o nal que glo ba li za mer ca dos e me i os de pro du-
ção e trans for ma o ho mem em mero in su mo eco nô mi-
co, re du zin do sua dig ni da de a um item se cun dá rio de
pla ni lha de cus tos. É pre ci so, mais ain da, in sur gir-se
con tra a vi o lên cia da or dem eco nô mi ca, que es cra vi-
za pa í ses, que opri me con ti nen tes in te i ros, es ma gan-
do-os com o peso de in te res ses nem sem pre ex plí ci-
tos, mas fre qüen te men te per ver sos. Tal vi o lên cia es -
tru tu ral e eco nô mi ca às ve zes, é ver da de, pode até
nem pro vo car guer ras, em suas for mas mais co nhe ci-
das, mas com cer te za es pa lha os mes mos ras tros de
des tru i ção e ex ter mí nio de ho mens e de cul tu ras.

O que hoje to dos exi gi mos já era o cla mor de
dom Hél der há mais de 20 anos. Ben di to Dom Hél der!

A co me mo ra ção dos pri me i ros 50 anos da
CNBB nos traz a to dos a ab so lu ta cer te za de que a
ins ti tu i ção já não per ten ce ape nas aos ca tó li cos e à
Igre ja, a seus bis pos e às es tru tu ras ecle siás ti cas. A
CNBB per ten ce ao Bra sil, faz par te de nos sa his tó ria.
E com suas di re tri zes e re fle xões, com seus en si na-
men tos e ações, com seu cla mor de jus ti ça e sua pre -
ga ção da igual da de, com cer te za aju da rá o Bra sil a
plan tar ba ses mu i to mais só li das de um fu tu ro com
mais dig ni da de e jus ti ça. E a dig ni da de e a jus ti ça são
exi gên ci as no vas e cada vez mais con sis ten tes da éti -
ca in di vi du al e so ci al, que de ve rá per me ar o fu tu ro de
nos sos so nhos e de nos sas es pe ran ças.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Srªs e
Srs. Se na do res; au to ri da des ecle siás ti cas, o Se na do
já fa lou pela voz au to ri za da de to das as Li de ran ças
par ti dá ri as.

Assim sen do, como Pre si den te des ta Casa,
peço li cen ça ape nas para evo car um tes te mu nho.

Te nho vi vi do in ten sa men te a mi nha vida pú bli ca,
como Pre fe i to mu ni ci pal da ci da de em que nas ci,
como De pu ta do Esta du al, como Vice-Go ver na dor,
como Go ver na dor e como Se na dor. Tem sido uma
vida che ia de emo ções: emo ções de tris te za e emo -
ções de ale gria; de obs tá cu los e di fi cul da des a se rem

su pe ra dos, da ale gria do de ver cum pri do, de fa tos
bons e fa tos hor rí ve is, que, às ve zes, se im põem aos
ho mens pú bli cos.

Nes ta opor tu ni da de, faço ape nas um tes te mu-
nho. Entre os que aqui es tão pre sen tes, pelo me nos
do Se na do da Re pú bli ca, cre io que fui re al men te pri -
vi le gi a do. Cre io ter sido o Pre si den te des ta Casa que
teve a mag ní fi ca opor tu ni da de de es tar com Sua San -
ti da de, o Papa João Pa u lo II, em re cen te vi si ta ao Va ti-
ca no, por oca sião da ce ri mô nia da ca no ni za ção de
Ma dre Pa u li na.

Aque le se nhor, apa ren te men te al que bra do, que
eu vi com a ca be ça re pou sa da so bre a la te ral do pe i-
to, que eu vi com a mão trê mu la pelo mal de Par kin-
son, en car na va, pude per ce ber, a ima gem do Su bli-
me, de mons tra da na for ta le za da con du ção de uma
mis sa de duas ho ras, sa u dan do os fiéis em vá ri os idi -
o mas. Essa for ta le za na tu ral men te é pro ve ni en te da
fé, do sen ti men to do amor, da fi de li da de à mis são re -
den to ra da Igre ja. Ali eu pude cons ta tar, re al men te,
que a vir tu de se aper fe i çoa na do en ça.

Em mo men tos como aque le, cons ta tei que so -
men te a fé é ca paz de mo bi li zar o sen ti men to hu ma no
con tra as de si gual da des en tre os po vos e as pes so as.
Estou con vic to de que não pode ha ver ou tra ex pli ca-
ção, que não a da fé, para com pre en der a ma ni fes ta-
ção dos mu i tos bra si le i ros agi tan do ban de i ras, sob
chu va, sem ar re dar o pé da gran de pra ça de São Pe -
dro, numa viva de mons tra ção do es pí ri to cris tão que
mora no co ra ção de to dos nós, bra si le i ros. Ao mes mo
tem po, não pude de i xar de ver na que les guar da-chu-
vas aber tos a ima gem do Bra sil, dos sem-teto. Aque -
les guar da-chu vas me evo ca ram o teto que fal ta a tan -
tos bra si le i ros.

Di an te des sa vi são emo ci o nan te, não hou ve
como não pen sar no do lo ro so con tras te en tre o sen ti-
men to de paz que nos une e a con tur ba da e san gren-
ta si tu a ção em que o mun do se en con tra. Eu, ali, fiz
mu i tas in da ga ções a mim mes mo. Ali pude sen tir o
quão a vida é efê me ra. E se ela é efê me ra, não pos so
com pre en der, como nin guém pode, que a ri que zas
das na ções, tam bém sen do efê me ras, por que elas
não se aju dam? Por que os ri cos não aju dam os mais
po bres? Por que os pa í ses ri cos ex plo ram os mais po -
bres? Por que tan tas san ções co mer ci a is aos pa í ses
que que rem de sen vol ver-se?

A ex plo ra ção do po bre pelo rico – per gun tei eu – é
um fato ine xo rá vel da na tu re za hu ma na? Esta re mos, no 
Bra sil, fa da dos ao con fli to so ci al, à in jus ti ça, à mi sé ria
de mu i tos para ali men tar a ri que za de pou cos? Não
pos so crer! Não cre io, pois com par ti lho da fé no po der
da so li da ri e da de en tre os ho mens. A mi sé ria e a po bre-
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za são a ne ga ção do es pí ri to re li gi o so. É pre ci so me lho-
rar a qua li da de de vida da po pu la ção. E isso não é ta re fa
que com pe te só aos que de têm o man da to po pu lar. E
isso é o que, a meu ver, a CNBB pre ga to dos os anos
em sua Cam pa nha da Fra ter ni da de.

Cre io que cabe a nós, po lí ti cos, a res pon sa bi li da-
de de agir cons ci en te men te, para dar ao sem-ter ra a
ter ra de que ele ne ces si ta; ao sem-teto, a mo ra dia que
o dig ni fi ca; ao sem-ren da, a re mu ne ra ção que o sus -
ten te; aos que não têm edu ca ção, a qua li fi ca ção que
os ha bi li te; aos que não têm sa ú de, a as sis tên cia que
os re cu pe re e, prin ci pal men te, aos que não têm ci da-
da nia, a ci da da nia que lhes é de di re i to.

Estou ple na men te con ven ci do, mi nhas se nho-
res e meus se nho res, de que toda essa mi sé ria po de-
rá ser su pe ra da pelo pri ma do do sen ti men to re li gi o so,
da fé em Deus e nos ho mens.

Não cre io que ou tra ins ti tu i ção pos sa en car nar
tão bem esse es pí ri to de so li da ri e da de cons ci en te
com bra si le i ros e bra si le i ras que não a CNBB. Suas
ações e suas pa la vras têm sido e de vem ser apre ci a-
das e in ter na li za das como sá bi as ori en ta ções dos su -
ces so res dos Após to los de Cris to para o nos so com -
por ta men to di an te das gra ves ques tões que o nos so
País en fren ta.

De se jo con clu ir este pro nun ci a men to lou van do
a Deus por nos ter con ce di do a ben ção de con tar com 
a aju da ines ti má vel da CNBB e dos Bis pos que a
com põem na cons tru ção de um Bra sil que que re mos
me lhor e rico na sua fé cris tã.

Fi nal men te, rogo a Suas Emi nên ci as Dom Ja i-
me Che mel lo, Pre si den te da CNBB, Dom Mar ce lo
Pin to Car va lhe i ra, seu vice-Pre si den te, e Dom Ray-
mun do Da mas ce no Assis, Se cre tá rio-Ge ral, para
que, jun ta men te com to dos os pre la dos de nos so
País, in clu am, em suas ora ções o pe di do de uma gra -
ça es pe ci al, para que, prin ci pal men te o Se na do da
Re pú bli ca e, em par ti cu lar, per mi tam-me, o seu Pre si-
den te, pos sam aju dar a aten der aos le gí ti mos an se i-
os do povo bra si le i ro.

Mu i to obri ga do.
(Pal mas.)
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Nada

mais ha ven do a tra tar, a Pre si dên cia vai en cer rar os
tra ba lhos.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Está en -
cer ra da a ses são.

(Le van ta-se a ses são às 12 ho ras e 48 
mi nu tos.)
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Ata da 69ª Ses são De li be ra ti va Ordi ná ria,
em 23 de maio 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, Ca sil do Mal da ner e Fran cis co Escór cio

ÀS 12 HORAS E 53 MINUTOS, ACHAM-SE
PRESENTES OS SRS. SENADORES:

Ade mir Andra de – Adir Gen til – Álva ro Dias –
Ante ro Paes de Bar ros – Anto nio Car los Jú ni or –
Antô nio Car los Va la da res – Ari Stad ler – Arlin do
Por to – Artur da Ta vo la – Be ní cio Sam pa io – Ber -
nar do Ca bral – Car los Be zer ra – Car los Pa tro cí nio – 
Car los Wil son – Ca sil do Mal da ner – Edi son Lo bão – 
Edu ar do Si que i ra Cam pos – Edu ar do Su plicy – Fer-
nan do Ri be i ro – Fran ce li no Pe re i ra – Fran cis co
Escór cio – Fre i tas Neto – 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 –
Jeffer son Pe res – João Alber to Sou za – Jo nas Pi -
nhe i ro – José Agri pi no – José Alen car – José Edu -
ar do Du tra – José Fo ga ça – José Jor ge – José Ser -
ra – Ju vên cio da Fon se ca – La u ro Cam pos – Lind -
berg Cury – Lú cio Alcân ta ra – Lú dio Co e lho – 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 –
Ney Su as su na – Osmar Dias – Pe dro Si mon – Ra -
mez Te bet – Ri car do San tos – Ro ber to Fre i re – Ro -
ber to Re quião – Ro ber to Sa tur ni no – Ro me ro Jucá
– Ro meu Tuma – Ro nal do Cu nha Lima – Se bas tião
Ro cha – Tião Vi a na – Val mir Ama ral – Wal deck
Orne las – Wel ling ton Ro ber to.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A lis ta de
pre sen ça acu sa  o com pa re ci men to de 65 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 Car -
los Pa tro cí nio, pro ce de rá à le i tu ra do Expe di en te.

É lido o se guin te

EXPEDIENTE

AVISOS

DE MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE

Nº 465/2002, de 21 do cor ren te, en ca mi nhan do
as in for ma ções, em res pos ta ao Re que ri men to nº
162, de 2002, do Se na dor Car los Pa tro cí nio. Ao
Arqui vo.

Nº 466/2002, de 21 do cor ren te, en ca mi nhan do
as in for ma ções, em res pos ta ao Re que ri men to nº 30,
de 2002, do Se na dor Ma u ro Mi ran da.

As in for ma ções fo ram en ca mi nha das,
em có pia, aos Re que ren tes.

Os Re que ri men tos vão ao Arqui vo.

PARECERES

PARECER Nº 425, DE 2001

Da Co mis são de Cons ti tu i ção,
Jus ti ça e Ci da da nia, so bre o Pro je to
de Lei do Se na do nº 141, de 1999 de
au to ria do Se na dor Pe dro Si mon, que 
acres cen ta um in ci so XI ao art. 649
da Lei nº 5.869/73 – CPC, dis pon do
so bre a im pe nho ra bi li da de das má-
qui nas, equi pa men tos e im ple men tos
agrí co las”.

Re la tor: Se na dor José Fo ga ça
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I – Re la tó rio

Vem ao exa me des ta Co mis são o pro je to de
lei em epí gra fe, de au to ria do Se na dor Pe dro Si -
mon, que pre ten de de ter mi nar, na le gis la ção pro -
ces su al ci vil pá tria, se jam pro te gi dos da pe nho ra
as má qui nas, equi pa men tos e im ple men tos agrí -
co las.

Em sua jus ti fi ca ção, o ilus tre par la men tar ale ga
que, ”a des pe i to de ju ris pru dên cia fa vo rá vel no Su pe-
ri or Tri bu nal de Jus ti ça (...), con ti nu am os ban cos, cre -
do res do ho mem do cam po, a pro mo ver exe cu ções
onde tra to res, má qui nas e de ma is im ple men tos agrí -
co las são pe nho ra dos, no mais das ve zes com o uso
de for ça po li ci al“.

Enfa ti za, ain da, que exis te ”fal ta de sen si bi li-
da de de al guns apli ca do res do di re i to, que des co-
nhe cem ou fin gem não en ten der o al can ce do su-
pra ci ta do dis po si ti vo do Có di go de Pro ces so Ci vil“,
fri san do, ao fi nal, que, apro va do o pro je to, se dará
ao pro du tor ru ral ”as con di ções de de sen vol ver sua
ati vi da de e, con se qüen te men te, sal dar os seus
com pro mis sos, cuja ina dim plên cia, qua se sem pre,
re sul ta da im pre vi si bi li da de do cli ma ou da in sen sa-
tez dos go ver nos“.

É o re la tó rio.

II – Aná li se

O pre sen te pro je to não me re ce qual quer re pa ro
quan to à sua cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de e re gi-
men ta li da de. Re la ti va men te ao mé ri to, en ten de mos
ser opor tu na e con ve ni en te a al te ra ção da lei pro ces-
su al, ora pro pos ta.

Foi ex tre ma men te fe liz o Se na dor Pe dro Si-
mon, ao cons ta tar a ne ces si da de de se pre ver a
pro te ção das má qui nas, equi pa men tos e im ple men-
tos agrí co las dos efe i tos da pe nho ra. Des ta que-se,
po si ti va men te, que o pró prio Có di go de Pro ces so
Ci vil já de cla ra im pe nho rá ve is os bens ”ne ces sá ri os
ou úte is ao exer cí cio de qual quer pro fis são“ (art.
649). Entre tan to, a con tu maz inob ser vân cia des sa
re gra aca ba por sa cri fi car o pro du tor ru ral que su -
cum be ao po de rio de seus cre do res, no mais das

ve zes, ins ti tu i ções ban cá ri as in sen sí ve is às in tem-
pé ri es do cam po.

Embo ra a le tra da lei não pos sa ser des pre za-
da, o ape go ex clu si vo às suas pa la vras cons ti tui,
não raro, fon te de er ros. Assim sen do, na in ter pre-
ta ção de qual quer dis po si ti vo le gal, há que se
aten tar para as suas pa la vras, mas sem fe ti chis-
mo, an tes com ca u te la e jus to re ce io de sa cri fi car
as re a li da des mo ra is, eco nô mi cas e so ci a is, que
cons ti tu em o fun do ma te ri al e o con te ú do efe ti vo
da vida.

Para ti rar da fór mu la ver bal tudo que na mes -
ma se con tém, im plí ci ta e ex pli ci ta men te, in dis pen-
sá vel é re cor rer aos di ta mes da her me nêu ti ca, en -
tre os qua is avul tam os mo ti vos de ter mi nan tes da
edi ção do tex to le gal e o seu es co po ou fi na li da de.
Se pa rar as atri bu i ções não sig ni fi ca vi o lar a au to no-
mia e, sim, va lo ri zá-la den tro de um con tex to. No
caso em es pé cie, o pro du tor ru ral as se me lha-se ao
ur ba no e a ju ris pru dên cia deve al can çar-lhe, mor -
men te por que um tra tor, por exem plo, é fer ra men ta
es sen ci al para o ho mem do cam po, como um li vro o
é para o ad vo ga do. Não há, pois, nada a jus ti fi car a
au sên cia de ga ran ti as para os im ple men tos agrí co-
1as e, sim, uma ne ces si da de de igua lá-los aos ins -
tru men tos das de ma is pro fis sões, no ta da men te em
ra zão da atu al re a li da de bra si le i ra no que tan ge à
po lí ti ca de es ta bi li da de eco nô mi ca e de fi xa ção de
ju ros.

III – Voto

Ante o ex pos to, opi na mos pela cons ti tu ci o na li-
da de e ju ri di ci da de do Pro je to de Lei do Se na do nº
141, de 1999, re di gi do com boa téc ni ca le gis la ti va e
nos ter mos re gi men ta is. No mé ri to, vo ta mos pelo seu
aco lhi men to, con cla man do os ilus tres Pa res à sua
apro va ção, ten do em vis ta a am pli tu de e jus ti ça so ci al
que en se ja.

Sala da Co mis são, 8 de maio de 2002. –
Ber nar do Ca bral, Pre si den te – José Fo ga ça,
Re la tor – Ca sil do Mal da ner – Wal deck Orne las
– Lú cio Alcân ta ra – Ro ber to Fre i re – Ro me ro
Jucá – Osmar Dias – Pe dro Si mon (au tor) – Le -
o mar Qu in ta ni lha – Íris Re zen de – José Edu ar-
do Du tra – Antô nio Car los Jú ni or – Ro meu
Tuma – Luiz Otá vio.
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VOTO EM SEPARADO

Re la tor: Se na dor Bel lo Par ga

I – Re la tó rio

No uso da atri bu i ção fa cul ta da pe los §§ 1º, in ci-
so I, e 6º do art. 132 do Re gi men to Inter no do Se na do,
que per mi te pe di do de vis ta após co nhe ci do o voto
profe ri do pelo re la tor em ma té ria le gis la ti va, ca ben do
aos mem bros da co mis são que com ele não con cor-
da rem dar voto em se pa ra do, é que ve nho a esta Co -
mis são ex por o meu pen sa men to so bre o Pro je to de
Lei nº 141, de 1999, de au to ria do Se na dor Pe dro Si -
mon e re la ta do pelo Se na dor José Fo ga ça, que pre -
ten de de ter mi nar, na le gis la ção pro ces su al ci vil pá-
tria, se jam pro te gi dos da pe nho ra as má qui nas, equi -
pa men tos e im ple men tos agrí co las.

2. Em sua jus ti fi ca ção, o ilus tre au tor ale ga que,
a des pe i to de ju ris pru dên cia fa vo rá vel no Su pe ri or Tri -
bu nal de Jus ti ça (...), con ti nu am os ban cos, cre do res
do ho mem do cam po, a pro mo ver exe cu ções onde
tra to res, má qui nas e de ma is im ple men tos agrí co las
são pe nho ra dos, no mais das ve zes com o uso de for -
ça po li ci al.

3. Enfa ti za, ain da, que exis te fal ta de sen si bi li da-
de de al guns apli ca do res do di re i to, que des co nhe-
cem ou fin gem não en ten der o al can ce do su pra ci ta-
do dis po si ti vo do Có di go de Pro ces so Ci vil, fri san do,
ao fi nal, que, apro va do o pro je to, se dará ao pro du tor
ru ral as con di ções de de sen vol ver sua ati vi da de e,
con se qüen te men te, sal dar os seus com pro mis sos,
cuja ina dim plên cia, qua se sem pre, re sul ta da im pre vi-
si bi li da de do cli ma ou da in sen sa tez dos go ver nos.

4. O re la tor, por sua vez, en ten deu ser opor tu na e 
con ve ni en te à al te ra ção da lei pro ces su al, ora pro pos-
ta, des ta can do que o pró prio Có di go de Pro ces so Ci vil
já de cla ra im pe nho rá ve is os bens ‘ne ces sá ri os ou úte -
is ao exer cí cio de qual quer pro fis são’ (art. 648) e que
tal ga ran tia es pe ci fi ca men te di ri gi da tam bém para o
ho mem do cam po ga nha pro je ção no ta da men te em
ra zão da atu al re a li da de bra si le i ra no que tan ge à po lí-
ti ca de es ta bi li da de eco nô mi ca e de fi xa ção de ju ros.

É o re la tó rio.

II – Aná li se

5. O pre sen te pro je to não me re ce qual quer re -
pa ro quan to à sua cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de e
re gi men ta li da de.

6. Re la ti va men te ao mé ri to, en ten de mos ser de
bom al vi tre a al te ra ção da lei pro ces su al, ora pro pos-
ta. Entre tan to, nos sa pre o cu pa ção se vol ta para as
con se qüên ci as ne ga ti vas que po de rão ad vir para o

mes mo pro du tor ru ral a que ela se di ri ge, em de cor-
rên cia da pro te ção das má qui nas, dos equi pa men tos
e dos de ma is im ple men tos agrí co las nos mol des em
que está re di gi da a pro po si ção ana li sa da.

7. Foi fe liz o Se na dor Pe dro Si mon, ao cons ta tar
a ne ces si da de de se pre ver a pro te ção das má qui nas,
equi pa men tos e im ple men tos agrí co las dos efe i tos da
pe nho ra. To da via, como ve ri am tal re gra as ins ti tu i ções
ban cá ri as no mo men to de con ce de rem fi nan ci a men to
ao ho mem do cam po dele de pen den te para en fren tar
as agru ras de seu mis ter e até mes mo as in tem pé ri es?
Assu mi ri am as ins ti tu i ções fi nan ce i ras o ris co ope ra ci-
o nal de con ces são de cré di tos nes sas con di ções?

8. Com cer te za, a im pe nho ra bi li da de de tais
bens di fi cul ta rá a ob ten ção de fi nan ci a men tos em que 
eles são ofe re ci dos como ga ran tia. Tam bém por que,
em ra zão da apli ca ção ime di a ta da lei, as ins ti tu i ções
fi nan ce i ras es ta ri am su je i tas a pre ju í zos sig ni fi ca ti vos
em re la ção aos con tra tos já fir ma dos e em ple na vi -
gên cia, com pro me ti da as sim a sua exe cu ção, pro po-
mos a in ser ção de res sal va nos mol des do subs ti tu ti-
vo de nos sa la vra.

III – Voto

Ante o ex pos to, opi na mos pela apro va ção do
Pro je to de Lei do Se na do nº 141, de 1999, nos ter mos
do subs ti tu ti vo a se guir apre sen ta do, ra zão do pre-
sen te Voto em Se pa ra do.

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 141
(SUBSTITUTIVO), DE 1999

Acres cen ta in ci so XI ao art. 649 da
Lei nº 5.869, de 11 de ja ne i ro de 1973 –
Có di go de Pro ces so Ci vil, dis pon do so-
bre a im pe nho ra bi li da de das má qui nas,
equi pa men tos e im ple men tos agrí co las.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Acres cen te-se ao art. 649 da Lei nº 5.869,

de 11 de ja ne i ro de 1973, o in ci so XI com a se guin te
re da ção:

”Art. 649. ...............................................

..............................................................
XI – as má qui nas, os equi pa men tos e

os im ple men tos agrí co las, des de que per-
ten cen tes a pes soa fí si ca ou ju rí di ca pro du-
to ra ru ral, ex ce to nos ca sos em que es ses
bens te nham sido ob je to do fi nan ci a men to e
es te jam vin cu la dos em ga ran tia à ope ra ção fi -
nan ci a da.“ (NR)
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Art. 2º Esta lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.

Sala da Co mis são, – Bel lo Par ga, Pre si den te.

Ofí cio nº 44/02 – Pre si dên cia/CCJ

Bra sí lia, 8 de maio de 2002

Se nhor Pre si den te,
Em cum pri men to ao dis pos to no ar ti go 91, § 2º,

do Re gi men to Inter no des ta Casa, co mu ni co a Vos sa
Exce lên cia que, em Re u nião Ordi ná ria re a li za da nes -
ta data, esta Co mis são de li be rou pela apro va ção do
Pro je to de Lei do Se na do nº 141, de 1999, de au to ria
do Se na dor Pe dro Si mon, que ”Acres cen ta um in ci so
XI ao ar ti go 649 da Lei nº 5.869/73 – CPC, dis pon do
so bre a im pe nho ra bi li da de das ma qui nas, equi pa-
men tos e im ple men tos agrí co las“.

Apro ve i to a opor tu ni da de para re no var pro tes-
tos de es ti ma e con si de ra ção.

Cor di al men te, – Ber nar do Ca bral, Pre si den te
da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia.

DOCUMENTO ANEXADO NOS
TERMOS DO ART. 250, PARÁGRAFO
ÚNICO, DO REGIMENTO INTERNO.

RELATÓRIO

Da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti-
ça e Ci da da nia, so bre o Pro je to de Lei do
Se na do nº 141, de 1999, que Acres cen ta
um in ci so XI ao art. 649 da Lei nº 5.869/73 
– CPC, dis pon do so bre a im pe nho ra bi li-
da de das má qui nas, equi pa men tos e im -
ple men tos agrí co las.

Re la tor: Anto nio Car los Va la da res

I – Re la tó rio

O pro je to de lei sub exa mi ne, de au to ria do no -
bre se na dor Pe dro Si mon, pre ten de de ter mi nar se jam
pro te gi dos da pe nho ra as má qui nas, equi pa men tos e
im ple men tos agrí co las.

Em sua jus ti fi ca ção, o ilus tre par la men tar ale ga
que, ”a des pe i to de ju ris pru dên cia fa vo rá vel no Su pe-
ri or Tri bu nal de Jus ti ça (...), con ti nu am os ban cos, cre -
do res do ho mem do cam po, a pro mo ver exe cu ções
onde tra to res, má qui nas e de ma is im ple men tos agrí -
co las são pe nho ra dos, no mais das ve zes com o uso
de for ça po li ci al“.

Enfa ti za, ain da, que exis te ”fal ta de sen si bi li da-
de de al guns apli ca do res do di re i to, que des co nhe-
cem ou fin gem não en ten der o al can ce do su pra ci ta-
do dis po si ti vo do Có di go de Pro ces so Ci vil“, fri san do,

ao fi nal, que, apro va do o pro je to, se dará ao pro du tor
ru ral ”as con di ções de de sen vol ver sua ati vi da de e,
con se qüen te men te, sal dar os seus com pro mis sos,
cuja ina dim plên cia, qua se sem pre, re sul ta da im pre vi-
si bi li da de do cli ma ou da in sen sa tez dos go ver nos”.

II – Voto do Re la tor

O pre sen te pro je to não me re ce qual quer re pa ro
quan to à sua cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de e re gi-
men ta li da de. Re la ti va men te ao mé ri to, en ten de mos
ser opor tu na e con ve ni en te a al te ra ção da lei pro ces-
su al, ora pro pos ta.

Foi ex tre ma men te fe liz o vi gi lan te e pre cla ro Se -
na dor Pe dro Si mon, ao cons ta tar a ne ces si da de de
se pre ver a pro te ção das má qui nas, equi pa men tos e
im ple men tos agrí co las dos efe i tos da pe nho ra. Des ta-
que-se, po si ti va men te, que o pró prio Có di go de Pro -
ces so Ci vil já de cla ra im pe nho rá vel os bens ”ne ces-
sá ri os ou úte is ao exer cí cio de qual quer pro fis-
são”(art. 649). Entre tan to, a con tu maz inob ser vân cia
des sa re gra aca ba por sa cri fi car o pro du tor ru ral que
su cum be ante ao po de rio de seus cre do res, no mais
das ve zes, ins ti tu i ções ban cá ri as in sen sí ve is às in-
tem pé ri es do cam po.

Embo ra a le tra da lei não pos sa ser des pre za da,
o ape go ex clu si vo às suas pa la vras cons ti tui não raro
fon te de er ros. Assim sen do, na in ter pre ta ção de qual -
quer dis po si ti vo le gal, há que se aten tar para as suas
pa la vras, mas sem fe ti chis mo, an tes com ca u te la e
jus to re ce io de sa cri fi car as re a li da des mo ra is, eco nô-
mi cas e so ci a is, que cons ti tu em o fun do ma te ri al e o
con te ú do efe ti vo da vida.

Para ti rar da fór mu la ver bal tudo que na mes ma
se con tém, im plí ci ta e ex pli ci ta men te, in dis pen sá vel é
re cor rer aos di ta mes da her me nêu ti ca, en tre os qua is
avul tam os mo ti vos de ter mi nan tes da edi ção do tex to
le gal e o seu es co po ou fi na li da de. Se pa rar as atri bu i-
ções não sig ni fi ca vi o lar a au to no mia e, sim, va lo ri-
zá-la den tro de um con tex to. No caso em es pé cie, o
pro du tor ru ral as se me lha-se ao ur ba no e a ju ris pru-
dên cia deve al can çar-lhe, mor men te por que um tra-
tor, por exem plo, é fer ra men ta es sen ci al para o ho-
mem do cam po, cor no um li vro o é para o ad vo ga do.
Não há, pois, nada a jus ti fi car a au sên cia de ga ran ti as
para os im ple men tos agrí co las e, sim, uma ne ces si-
da de de igua lá-los aos ins tru men tos das de ma is pro -
fis sões.

Ante o ex pos to, opi na mos pela cons ti tu ci o na li-
da de e ju ri di ci da de do pro je to, re di gi do com boa téc ni-
ca le gis la ti va e em ter mos re gi men ta is. No mé ri to, vo -
ta mos pelo seu aco lhi men to, con cla man do os ilus tres
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Pa res à sua apro va ção, ten do em vis ta a am pli tu de e
jus ti ça so ci al que en se ja.

Sala da Co mis são, – Antô nio Car los Va la da-
res, Re la tor.

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. 648. Não es tão su je i tos á exe cu ção os bens

que a lei con si de ra im pe nho rá ve is ou ina li e ná ve is.
....................................................................................

PARECER Nº 426, DE 2002

Da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti-
ça e Ci da da nia, so bre o Pro je to de Lei do
Se na do nº 439, de 1999, de au to ria do Se -
na dor Lú cio Alcân ta ra que Dis põe so bre
a pro te ção e de fe sa do usuá rio dos ser vi-
ços pú bli cos pres ta dos pela ad mi nis tra-
ção di re ta, in di re ta e de le ga da da União.

Re la tor: Se na dor Ro me ro Jucá

I – Re la tó rio

Che ga à aná li se des ta Co mis são o Pro je to de
Lei do Se na do nº 439, de 1999, de au to ria do emi nen-
te Se na dor Lú cio Alcân ta ra, que “Dis põe so bre a pro -
te ção e de fe sa do usuá rio dos ser vi ços pú bli cos pres -
ta dos pela ad mi nis tra ção di re ta, in di re ta e de le ga da
da União“.

O pro je to de lei em tela es ta be le ce nor mas bá si-
cas de pro te ção e de fe sa do usuá rio dos ser vi ços pú -
bli cos pres ta dos pela ad mi nis tra ção di re ta e in di re ta da 
União, di re ta men te ou sob re gi me de con ces são, per -
mis são, au to ri za ção ou qual quer ou tra for ma de de le-
ga ção por ato ad mi nis tra ti vo, con tra to ou con vê nio.

De fi ne a pro po si ção, de for ma am pla, os di re i tos e
de ve res dos usuá ri os dos ser vi ços pú bli cos, além de
es ta be le cer que es ses ser vi ços se rão pres ta dos de for -
ma ade qua da ao ple no aten di men to do usuá rio, obe de-
cen do aos prin cí pi os da uni ver sa li da de, ge ne ra li da de,
trans pa rên cia, re gu la ri da de, con ti nu i da de, se gu ran ça,
atu a li da de e, quan do ca bí vel, mo di ci da de das ta ri fas.

A pro pos ta au to ri za o Po der Exe cu ti vo a cri ar
Ou vi do ri as de De fe sa do Usuá rio de Ser vi ços Pú bli-
cos, com com pe tên cia para ava li ar a pro ce dên cia de
su ges tões, re cla ma ções e de nún ci as e en ca mi-
nhá-las às au to ri da des com pe ten tes, in clu si ve às Co -

mis sões de Éti ca, com vis tas à me lho ria dos ser vi ços
pú bli cos, à cor re ção de er ros, omis sões, des vi os ou
abu sos na pres ta ção dos ser vi ços pú bli cos, à apu ra-
ção de atos de im pro bi da de e de ilí ci tos ad mi nis tra ti-
vos, à pre ven ção e cor re ção de atos e pro ce di men tos
in com pa tí ve is com os prin cí pi os es ta be le ci dos, à pro -
te ção dos di re i tos dos usuá ri os e à ga ran tia da qua li-
da de dos ser vi ços pres ta dos, ca ben do às Co mis sões
de Éti ca co nhe cer das con sul tas, de nún ci as e re pre-
sen ta ções for mu la das con tra o ser vi dor pú bli co, por
in frin gên cia a prin cí pio ou nor ma éti co-pro fis si o nal,
ado tan do as pro vi dên ci as ca bí ve is.

O pro je to dis põe, ain da, so bre as nor mas pro -
ces su a is re la ti vas às re cla ma ções con tra a pres ta ção’
ina de qua da de ser vi ços pú bli cos, de ter mi nan do que
os pro ce di men tos res pec ti vos se rão im pul si o na dos e
ins tru í dos de ofi cio e ob ser va rão os prin cí pi os da
igual da de, do de vi do pro ces so le gal, do con tra di tó rio,
de am pla de fe sa, da ce le ri da de, da eco no mi ci da de,
da pro por ci o na li da de dos me i os aos fins, da ra zo a bi li-
da de e da boa-fé.

Esta be le ce, fi nal men te, que a in fra ção às nor -
mas pre vis tas na que le ato su je i ta rá o ser vi dor pú bli co
às san ções pre vis tas no Esta tu to dos Ser vi do res Pú -
bli cos Ci vis da União e nor mas re gu la men ta res, sem
pre ju í zo de ou tras de na tu re za ad mi nis tra ti va, ci vil ou
pe nal e que, para as en ti da des par ti cu la res de le ga tó-
ri as de ser vi ço pú bli co, as san ções apli cá ve is são as
pre vis tas nos res pec ti vos atos de de le ga ção, com
base na le gis la ção vi gen te.

Expli ca o emi nen te au tor da pro po si ção que ela
visa a dar cum pri men to ao es ta be le ci do no § 3º do art. 
37 da Lei Ma i or, com a re da ção dada pela Emen da
Cons ti tu ci o nal nº 19, de 1998, e afir ma que, com a
sua apro va ção ”es ta re mos dan do um pas so fun da-
men tal para dar nova con fi gu ra ção às ins ti tu i ções es -
ta ta is vol ta das para a sa tis fa ção de ne ces si da des
ma te ri a is e as pi ra ções éti cas di re ta men te li ga das ao
bem-es tar da ci da da nia e sua ma tu ri da de cí vi ca”.

Não fo ram ofe re ci das emen das ao pro je to.
É o re la tó rio.

II – Voto

Não há óbi ces quan to à cons ti tu ci o na li da de da
pro pos ta. A edi ção de lei so bre a ma té ria está ex-
pres sa men te pre vis ta no § 3º do art. 37 da Lei Ma i or,
con for me re da ção dada pela Emen da Cons ti tu ci o nal
nº 19, de 1998, a Re for ma Admi nis tra ti va.

Vale res sal tar que não há, na ma té ria, ví cio de
ini ci a ti va, em ra zão do que es ti pu la o art. 27 da mes -
ma Emen da, que pre vê a ini ci a ti va do Con gres so Na -
ci o nal na ma té ria.
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A pro po si ção aten de, ain da, aos re qui si tos de
ju ri di ci da de, re gi men ta li da de e téc ni ca le gis la ti va.

No que diz res pe i to ao mé ri to, ma ni fes ta mo-nos,
tam bém, pela apro va ção da pro pos ta. Tra ta-se, aqui,
da re gu la men ta ção de um dos mais im por tan tes dis -
po si ti vos da Re for ma Admi nis tra ti va, que ti ve mos a
hon ra de re la tar nes ta Casa. Efe ti va men te, a pre vi são
da edi ção de uma lei, re gu la men tan do as for mas de
par ti ci pa ção do usuá rio na Admi nis tra ção di re ta e in -
di re ta, re pre sen tou um gi gan tes co pas so na di re ção
de tor nar a Admi nis tra ção Pú bli ca mais pró xi ma do ci -
da dão.

Esse dis po si ti vo, in fe liz men te, não está, ain da,
re gu la men ta do, o que res sal ta o sig ni fi ca do do pre-
sen te pro je to, que pre en che essa la cu na. A pro pos ta,
em seus di ver sos dis po si ti vos, co bre, de for ma com -
pe ten te e am pla, a ma té ria, dis pon do, em obe diên cia
ao dis pos to no § 3º do art. 37 da Car ta Mag na, tan to
so bre o tra ta men to dado às re cla ma ções re la ti vas à
pres ta ção dos ser vi ços pú bli cos em ge ral, quan to so -
bre o aces so dos usuá ri os a re gis tros ad mi nis tra ti vos
e a in for ma ções so bre atos de go ver no.

Além dis so, a pro pos ta dis ci pli na a re pre sen-
ta ção con tra o exer cí cio ne gli gen te, ou abu si vo, de
car go, em pre go ou fun ção na Admi nis tra ção Pú bli-
ca, o que é fe i to com a pre vi são da exis tên cia, nos
ór gãos e en ti da des pú bli cas, de ol vi da ri as e co mis-
sões de éti ca.

A apro va ção da pro po si ção em aná li se, en tão,
per mi ti rá o au men to da efi ciên cia da ação do Go ver-
no, além de vi a bi li zar for mas de con tro le, so ci al so bre
a Admi nis tra ção Pú bli ca, con cre ti zan do um dos mais
im por tan tes ob je ti vos da Re for ma Admi nis tra ti va e
avan çan do na di re ção de um Esta do que se as sen te
so bre os prin cí pi os da de mo cra cia e da ci da da nia.

Assim, à vis ta do ex pos to, opi na mos pela apro -
va ção do PLS nº 439, de 1999, com as se guin tes
emen das:

EMENDA Nº 1-CCJ

Acres cen te-se ao art. 1º do PLS nº 439/1999, o
se guin te pa rá gra fo:

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

.................... ..........................................
§ 3º As agên ci as re gu la do ras e fis ca li-

za do ras da pres ta ção de ser vi ços pú bli cos
sub me ti das a nor mas le ga is, re gu la men ta-
res ou re gi men ta is con cer nen tes à pro te ção
e de fe sa dos di re i tos dos usuá ri os apli ca rão

sub si di a ri a men te as dis po si ções des ta Lei,
sem pre ju í zo do pre ce i tu a do no art. 23.

Jus ti fi ca ção

Tra ta-se de emen da com o ob je ti vo de’ pre ver o
tra ta men to ex cep ci o nal das agên ci as re gu la do ras da
pres ta ção de ser vi ços pú bli cos, al gu mas das qua is já
es tão sub me ti das a nor mas le ga is, re gu la men ta res
ou re gi men ta is dis ci pli nan do o as sun to tra ta do no
pro je to.

A emen da re co nhe ce as es pe ci fi ci da des de atu -
a ção de agên ci as, mas tem o cu i da do de não exi-
mi-las to tal men te da ob ser vân cia das nor mas do pro -
je to, que de ve rão ser apli ca das em ca rá ter sub si diá-
rio, as sim, como as nor mas do Có di go de Pro te ção e
De fe sa do Con su mi dor (Lei nº 8.078/90) e da Lei de
Pro ce di men to Admi nis tra ti vo Fe de ral (Lei nº
9.784/99), re fe ri das no art. 23 do pro je to.

EMEN DA Nº 2-CCJ

Acres cen te-se ao in ci so II do art. 4º do Pro je to
de Lei do Se na do nº , de 1999, a se guin te ex pres são:

Art. 4º ....................................................
II – a par ti ci pa ção da fis ca li za ção da

exe cu ção e ava li a ção dos ser vi ços, con for-
me de fi ni do em re gu la men to es pe cí fi co.

Jus ti fi ca ção

Tra ta-se de emen da com o ob je ti vo de es ta be le-
cer que os ór gãos com pe ten tes pela fis ca li za ção dos
ser vi ços pú bli cos con ce di dos, le van do em con si de ra-
ção as es pe ci fi ci da des de cada ser vi ço e dos pro ce di-
men tos de fis ca li za ção e ava li a ção ado ta dos, re gu la-
men tem a for ma como se dará o exer cí cio do di re i to
do usuá rio re co nhe ci do no ci ta do in ci so.

A emen da es ta be le ce a obri ga ção dos ór gãos
com pe ten tes dis ci pli na rem o exer cí cio do di re i to do
usuá rio de par ti ci par dos pro ce di men tos de fis ca li za-
ção e ava li a ção dos ser vi ços con ce di dos de for ma a
ga ran tir, den tre ou tros va lo res, a re pre sen ta ti vi da de
da par ti ci pa ção, a se gu ran ça dos usuá ri os par ti ci-
pan tes e a efi ciên cia e efi cá cia das ações de fis ca li-
za ção e ava li a ção a se rem em pre en di das.

Sala da Comissão, 8 de maio de 2002. – Ber-
nar do Ca bral, Pre si den te – Ro me ro Jucá, Re la tor
– Ro meu Tuma – Wal deck Orne las – Luiz Otá vio
– Ro ber to Fre i re – Ca sil do Mal da ner – Osmar
Dias – José Fo ga ça – Le o mar Qu in ta ni lha – Ro-
ber to Re quião – José Edu ar do Du tra – Antô nio
Car los Jú ni or – Íris Re zen de.
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SECRETARIA-GERAL DA MESA
SUBSECRETARIA DE COMISSÕES

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E CIDADANIA

TEXTO FINAL

DO PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 439, DE 1999, NA COMISSÃO DE

CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA QUE:

“Dis põe so bre a pro te ção e de fe sa
do usuá rio dos ser vi ços pú bli cos pres ta-
dos pela ad mi nis tra ção di re ta, in di re ta e
de le ga da da União”.

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

CAPÍTULO I
Das Dis po si ções Ge ra is

Art. 1º Esta lei es ta be le ce nor mas bá si cas de
pro te ção e de fe sa do usuá rio dos ser vi ços pú bli cos
pres ta dos pela ad mi nis tra ção di re ta e in di re ta da
União, di re ta men te ou sob re gi me de con ces são, per -
mis são, au to ri za ção ou qual quer ou tra for ma de de le-
ga ção por ato ad mi nis tra ti vo, con tra to ou con vê nio.

§ 1º Con si de ra-se usuá rio a pes soa fí si ca ou ju -
rí di ca que, di re ta ou in di re ta men te, uti li za, efe ti va ou
po ten ci al men te os ser vi ços re fe ri dos nes te ar ti go.

§ 2º Esta lei se apli ca aos par ti cu la res so men te
no que con cer ne ao ser vi ço pú bli co de le ga do.

§ 3º As agên ci as re gu la do ras e fis ca li za do ras da 
pres ta ção de ser vi ços pú bli cos sub me ti das a nor mas
le ga is, re gu la men ta res ou re gi men ta is con cer nen tes
à pro te ção e de fe sa dos di re i tos dos usuá ri os apli ca-
rão sub si di a ri a men te as dis po si ções des ta lei, sem
pre ju í zo do pre ce i tu a do no art. 23.

Art. 2º Pe ri o di ca men te o Po der Exe cu ti vo pu bli-
ca rá e di vul ga rá qua dro ge ral dos ser vi ços pú bli cos
pres ta dos, es pe ci fi can do os ór gãos ou en ti da des res -
pon sá ve is por sua re a li za ção e a au to ri da de ad mi nis-
tra ti va a que está su bor di na da ou vin cu la da a en ti da-
de ou ór gão exe cu tor.

Pa rá gra fo úni co. A pe ri o di ci da de será, no mí ni-
mo, anu al.

Art. 3º Os ser vi ços pú bli cos se rão pres ta dos de
for ma ade qua da ao ple no aten di men to do usuá rio,
obe de cen do aos prin cí pi os da uni ver sa li da de, ge ne-
ra li da de, trans pa rên cia, re gu la ri da de, con ti nu i da de,
se gu ran ça, atu a li da de e, quan do ca bí vel, mo di ci da de
das ta ri fas.

CAPÍTULO II
Dos Di re i tos dos Usuá ri os

Art. 4º São di re i tos bá si cos do usuá rio:
I – a ade qua da pres ta ção dos ser vi ços, nos ter -

mos do art. 2º des ta lei, de ven do os agen tes pú bli cos
e pres ta do res de ser vi ço pú bli cos aten der às se guin te
exi gên ci as:

a) ur ba ni da de e res pe i to no aten di-
men to aos usuá ri os;

b) aten di men to por or dem de che ga da,
as se gu ra da pri o ri da de a ido sos, ges tan tes,
do en tes e por ta do res de de fi ciên cia;

c) ade qua ção en tre me i os e fins, ve da-
da a im po si ção de exi gên ci as, obri ga ções,
res tri ções e san ções não pre vis tas em lei;

d) igual da de no tra ta men to, ve da do’
qual quer tipo de dis cri mi na ção;

e) cum pri men to de pra zos e nor mas
pro ce di men ta is;

f) fi xa ção e ob ser vân cia de ho rá rio de
nor mas com pa tí ve is com o bom aten di men-
to do usuá rio

g) ado ção de me di das de pro te ção à
sa ú de ou se gu ran ça dos usuá ri os;

h) au ten ti ca ção de do cu men tos pelo
pró prio agen te pú bli co, à vis ta dos ori gi na is
apre sen ta dos pelo usuá rio, ve da da a exi-
gên cia de re co nhe ci men to de fir ma sal vo
em caso de dú vi da de au ten ti ci da de;

i) ma nu ten ção de ins ta la ções lim pas,
si na li za das, aces sí ve is e ade qua das ao ser -
vi ço ou aten di men to;

j) ob ser vân cia dos Có di gos de Éti ca
apli cá ve is às vá ri as ca te go ri as de agen tes
pú bli cos.

II – a par ti ci pa ção na fis ca li za ção da exe cu ção
e ava li a ção dos ser vi ços, con for me de fi ni do em re-
gu la men to es pe cí fi co;

III – o aces so di re to é fa ci li ta do ao ór gão ou en ti-
da de res pon sá vel pela exe cu ção do ser vi ço e ao ór -
gão ou en ti da de a que aque les es ti ve rem su bor di na-
dos ou vin cu la dos;

IV – a ob ten ção e uti li za ção dos ser vi ços com li -
ber da de de es co lha, e sem dis cri mi na ção;

V – o si gi lo, o aces so e a ob ten ção de fo to có pi as
das in for ma ções re la ti vas à sua pes soa cons tan tes
de re gis tros ou ban cos de da dos de pres ta do res de
ser vi ços, ob ser va do o dis pos to no art. 5º, X, da Cons -
ti tu i ção Fe de ral.
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VI – a ob ten ção de in for ma ções pre ci sas so bre:

a) o ho rá rio de fun ci o na men to das uni -
da des ad mi nis tra ti vas;

b) o tipo de ati vi da de exer ci da em
cada ór gão, sua lo ca li za ção exa ta e a in di-
ca ção do res pon sá vel pelo aten di men to ao
pú bli co;

c) os pro ce di men tos para aces so a
exa mes, for mu lá ri os e ou tros da dos ne ces-
sá ri os à pres ta ção do ser vi ço;

d) a au to ri da de ou o ór gão en car re ga-
do de re ce ber que i xas, re cla ma ções ou su -
ges tões;

e) a tra mi ta ção dos pro ces sos ad mi-
nis tra ti vos em que fi gu re como in te res sa do;

f) as de ci sões pro fe ri das e res pec ti va
mo ti va ção, in clu si ve opi niões di ver gen tes,
cons tan tes de pro ces so ad mi nis tra ti vo e tem 
que fi gu re como in te res sa do.

g) mi nu tas de con tra tos-pa drão, que
de ve rão ser re di gi das em ter mos cla ros,
com ca rac te res os ten si vos e de fá cil com-
pre en são;

h) con te ú do dos ban cos de da dos de
in te res se pú bli co, re la ti vos a gas tos, li ci ta-
ções e con tra ta ções, de modo a per mi tir
acom pa nha men to e ma i or con tro le da uti li-
za ção dos re cur sos pú bli cos por par te do
con tri bu in te;

i) com po si ção das ta xas e ta ri fas co-
bra das pela pres ta ção dos ser vi ços, de ven-
do o usuá rio re ce ber, em tem po há bil, co-
bran ça por meio de do cu men to con ten do os 
da dos ne ces sá ri os à exa ta com pre en são da
ex ten são do ser vi ço pres ta do.

Pa rá gra fo úni co. O pla ne ja men to e o
de sen vol vi men to de pro gra mas de ca pa ci ta-
ção ge ren ci al e tec no ló gi ca, na área de re-
cur sos hu ma nos, ali a dos à uti li za ção de
equi pa men tos mo der nos, são in dis pen sá ve-
is à boa qua li da de do ser vi ço pú bli co.

CAPÍTULO III
Dos De ve res do Usuá rio

Art. 5º São de ve res do usuá rio:
I – uti li zar ade qua da men te os ser vi ços, pro ce-

den do com le al da de e boa-fé;
II – pres tar, as in for ma ções que lhe fo rem so li ci-

ta das e co la bo rar para a ade qua da pres ta ção do ser -
vi ço;

III – co mu ni car às au to ri da des res pon sá ve is as
ir re gu la ri da des pra ti ca das pe los pres ta do res de ser -
vi ços;

IV – não for mu lar re cla ma ções, crí ti cas ou su-
ges tões ci en te de que são des ti tu í das de fun da men to.

CAPÍTULO IV
Das Ou vi do ri as e das Co mis sões de Éti ca

Art. 6º Fica o Po der Exe cu ti vo au to ri za do a cri ar
Ou vi do ri as de De fe sa do Usuá rio de Ser vi ços Pú bli-
cos, com com pe tên cia para ava li ar a pro ce dên cia de
su ges tões, re cla ma ções e de nún ci as~ e en ca mi-
nhá-las às au to ri da des com pe ten tes, in clu si ve às Co -
mis sões de Éti ca, vi san do à:

I – me lho ria dos ser vi ços pú bli cos;
II – cor re ção de er ros; omis sões, des vi os ou

abu sos na pres ta ção dos ser vi ços pú bli cos;
III – apu ra ção de atos de im pro bi da de e de ilí ci-

tos ad mi nis tra ti vos;
IV – pre ven ção e  cor re ção de atos e pro ce di-

men tos in com pa tí ve is com os prin cí pi os es ta be le ci-
dos nes ta lei;

V – pro te ção dos di re i tos dos usuá ri os;
VI – ga ran tia da qua li da de dos ser vi ços pres ta-

dos.
Art. 7º Cabe às Co mis sões de Éti ca co nhe cer

das con sul tas, de nún ci as e re pre sen ta ções for mu la-
das con tra o ser vi dor pú bli co, por in frin gên cia a prin cí-
pio ou nor ma éti co-pro fis si o nal, ado tan do as pro vi-
dên ci as ca bí ve is.

CAPÍTULO V
Do Pro ces so Admi nis tra ti vo

Art. 8º Os pres ta do res de ser vi ços, pú bli cos res -
pon de rão pe los da nos que seus agen tes, nes ta qua li-
da de, ca u sa rem ao usuá rio, a ter ce i ros e, quan do for
o caso, ao Po der Pú bli co, 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. 9º Os pro ce di men tos ad mi nis tra ti vos ad vin-
dos da pre sen te lei se rão im pul si o na dos e ins tru í dos
de ofi cio e ob ser va rão os prin cí pi os da igual da de, do
de vi do pro ces so le gal, do con tra di tó rio, de am pla de fe-
sa, da ce le ri da de, da eco no mi ci da de, da pro por ci o na li-
da de dos me i os aos fins, da ra zo a bi li da de. e da boa-fé.

Art. 10. Se rão ob ser va dos os se guin tes pra zos
no pro ces so ad mi nis tra ti vo quan do ou tros não fo ram
es ta be le ci dos em lei:

I – 2 (dois) dias para au tu a ção, jun ta da aos au -
tos de qua is quer ele men tos e ou tras pro vi dên ci as de
sim ples ex pe di en te;
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II – 5 (cin co) dias para:

a) efe ti va ção de no ti fi ca ção ou in ti ma-
ção pes so al;

b) ela bo ra ção dê in for ma ção sem ca-
rá ter téc ni co.

c) de ci sões no cur so do pro ces so.

III – 15 (quin ze) dias para:

a) ela bo ra ção de pa re ce res, pe rí ci as e
in for mes téc ni cos, pror ro gá ve is por mais de
10 (dez) dias a cri té rio da au to ri da de su pe ri-
or, me di an te pe di do fun da men ta do;

b) para de ci são fi nal, a con tar do tér -
mi no da ins tru ção;

c) ma ni fes ta ções em ge ral do usuá rio
ou pro vi dên ci as a seu car go.

Art. 11. O pro ces so ad mi nis tra ti vo será ins ta u-
ra do de ofi cio ou me di an te re pre sen ta ção de qual-
quer usuá rio de. ser vi ço pú bli co, bem como dos ór -
gãos ou en ti da des de de fe sa do con su mi dor.

Art. 12. A ins ta u ra ção do’ pro ces so por ini ci a ti va
da Admi nis tra ção far-se-á por ato de vi da men te fun da-
men ta do.

Art. 13. O re que ri men to será di ri gi do à Ou vi do ria
do ór gão ou en ti da de res pon sá vel pela in fra ção, de-
ven do con ter:

I – a iden ti fi ca ção do de nun ci an te ou de quem o
re pre sen te;

II – o do mi cí lio do de nun ci an te ou lo cal para re -
ce bi men to de co mu ni ca ções;

III – in for ma ções so bre o fato e sua au to ria;
IV – in di ca ção das pro vas de que te nha co nhe ci-

men to;
V –  data e as si na tu ra de de nun ci an te.
§ 1º O re que ri men to ver bal de ve rá ser re du zi do

a ter mo.
§ 2º Os pres ta do res de ser vi ço de ve rão co lo car,

à dis po si ção do usuá rio for mu lá ri os sim pli fi ca dos, e
de fá cil com pre en são para a apre sen ta ção do re que-
ri men to pre vis to no ca put des te ar ti go, con ten do re -
cla ma ções e su ges tões, fi can do fa cul ta do ao usuá rio
a sua uti li za ção.

Art. 14. Em ne nhu ma hi pó te se será re cu sa do o
pro to co lo de pe ti ção, re cla ma ção ou re pre sen ta ção
for mu la das nos ter mos des ta lei, sob pena de res pon-
sa bi li da de do agen te.

Art. 15. Será re je i ta da, por de ci são fun da men ta-
da, a re pre sen ta ção ma ni fes ta men te im pro ce den te.

§ 1º Da re je i ção ca be rá re cur so no pra zo de 10
(dez) dias a con tar da in ti ma ção do de nun ci an te ou
seu re pre sen tan te.

§ 2º O re cur so será di ri gi do à au to ri da de su pe ri-
or, por in ter mé dio de quem pra ti cou o ato re cor ri do, a
qual po de rá re con si de rar sua de ci são ou fazê-lo su bir
de vi da men te in for ma do.

Art. 16. Du ran te a tra mi ta ção do pro ces so é as -
se gu ra do ao in te res sa do:

I – fa zer-se as sis tir, fa cul ta ti va men te, por ad vo-
ga do, sal vo quan do obri ga tó ria a re pre sen ta ção, por
for ça de lei;

II – ter vis ta dos au tos e ob ter có pia dos do cu-
men tos nele con ti dos;

III – ter ciên cia da tra mi ta ção do pro ces so e das
de ci sões nele pro fe ri das, in clu si ve da res pec ti va mo ti-
va ção e das opi niões di ver gen tes;

IV – for mu lar ale ga ções, e apre sen tar do cu men-
tos que, jun ta dos aos au tos, se rão apre ci a dos pelo
ór gão res pon sá vel pela apu ra ção dos fa tos.

Art. 17. Para a ins tru ção do pro ces so, a Admi nis-
tra ção atu a rá de ofí cio, sem pre ju í zo do di re i to dos in -
te res sa dos de jun tar do cu men tos, re que rer di li gên ci-
as e pe rí ci as.

§ 1º Os atos de ins tru ção que exi jam a atu a ção
do in te res sa do de vem re a li zar-se do modo me nos
one ro so para este.

§ 2º A no ti fi ca ção, a in ti ma ção ou o avi so re la ti-
vos à de ci são ad mi nis tra ti va, que de vam ser for ma li-
za dos por meio de pu bli ca ção no ór gão ofi ci al, so-
men te se rão fe i tos a par tir do dia em que o res pec ti vo
pro ces so es ti ver dis po ní vel para vis ta do in te res sa do,
na re par ti ção com pe ten te.

Art. 18. Ao in te res sa do e ao seu pro cu ra dor é
as se gu ra do o di re i to de re ti rar os au tos da re par ti ção
ou uni da de ad mi nis tra ti va, me di an te a as si na tu ra de
re ci bo, du ran te o pra zo para ma ni fes ta ção, sal vo na
hi pó te se de’ pra zo co mum.

Art. 19. Qu an do for ne ces sá ria a pres ta ção de
in for ma ções ou a apre sen ta ção de pro vas pe los in te-
res sa do ou ter ce i ros, es tes se rão in ti ma dos para esse 
fim, com an te ce dên cia mí ni ma de 3 (três) dias úte is,
men ci o nan do-se data, pra zo, for ma e con di ções de
aten di men to.

Pa rá gra fo úni co. Qu an do a in ti ma ção for fe i ta ao
de nun ci an te para for ne ci men to de in for ma ções ou de
do cu men tos ne ces sá ri os à apre ci a ção e apu ra ção da
de nún cia, o não aten di men to im pli ca rá no ar qui va men-
to do pro ces so, se de ou tro modo o ór gão res pon sá vel
pelo pro ces so não pu der ob ter os da dos so li ci ta dos.
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Art. 20. Con clu í da a ins tru ção, os in te res sa dos
te rão o pra zo de 10 (dez) dias para ma ni fes ta ção pes -
so al ou por meio de ad vo ga do.

Art. 21. O ór gão res pon sá vel pela apu ra ção de
in fra ção às nor mas des ta lei de ve rá pro fe rir a de ci são
que, con for me o caso, po de rá de ter mi nar:

I – o ar qui va men to dos au tos;
II – o en ca mi nha men to dos au tos aos ór gãos

com pe ten tes para apu rar os ilí ci tos ad mi nis tra ti vo, ci -
vil e cri mi nal,, se for o caso;

III – a ela bo ra ção de su ges tões para me lho ria
dos ser vi ços pú bli cos, cor re ções de er ros, omis sões,
des vi os ou abu sos na pres ta ção dos ser vi ços, pre-
ven ção e cor re ção de atos e pro ce di men tos in com pa-
tí ve is com as nor mas des ta lei, bem como pro te ção
dos di re i tos dos usuá ri os.

Art. 22. A in fra ção às nor mas des ta lei su je i ta rá
o ser vi dor pú bli co às san ções pre vis tas no Esta tu to
dos Ser vi do res Pú bli cos Ci vis da União e nor mas re -
gu la men ta res, sem pre ju í zo de ou tras de na tu re za
ad mi nis tra ti va, ci vil ou pe nal.

Pa rá gra fo úni co. Para as en ti da des par ti cu la res
de le ga tó ri as de ser vi ço pú bli co, a qual quer tí tu lo, as
san ções apli cá ve is são as pre vis tas nos res pec ti vos
atos de de le ga ção, com base na le gis la ção vi gen te.

CAPÍTULO VI
Das Dis po si ções Fi na is e Tran si tó ri as

Art. 23. Apli cam-se sub si di a ri a men te a esta lei
as nor mas con ti das nas, Leis nºs 8.078, de 11 de se -
tem bro de 1990, e 9.784, de 29 de ja ne i ro de 1999.

Art. 24. São le gi ti ma das para o exer cí cio da par -
ti ci pa ção e de fe sa dos di re i tos es ta be le ci dos nes ta lei 
as en ti da des cons ti tu í das há mais de um ano.

Art. 25. Esta lei en tra em vi gor den tro de no ven ta
dias a con tar da sua pro mul ga ção.

Sala da Co mis são, 8 de maio de 2002. – Ber-
nar do Ca bral, Pre si den te.

Ofí cio nº 48/02-PRESIDÊNCIA/CCJ

Bra sí lia, 8 de maio de 2002

Se nhor Pre si den te,
Em cum pri men to ao dis pos to no ar ti go 91, § 2º,

do Re gi men to Inter no des ta Casa, co mu ni co a Vos sa
Exce lên cia que, em Re u nião Ordi ná ria re a li za da nes -
ta data, esta Co mis são de li be rou pela apro va ção do
Pro je to de Lei do Se na do nº 439, de 1999, de au to ria
do Se na dor Lú cio Alcân ta ra, que ”Dis põe so bre a pro -
te ção e de fe sa do usuá rio dos ser vi ços pú bli cos pres -
ta dos pela ad mi nis tra ção di re ta, in di re ta e de le ga da
da União“.

Apro ve i to a opor tu ni da de para re no var pro tes-
tos de es ti ma e con si de ra ção.

Cor di al men te. – Ber nar do Ca bral, Pre si den te
da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia.

PARECER Nº 427, DE 2002

Da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti-
ça e Ci da da nia, so bre o Pro je to de Lei do
Se na do nº 520, de 1999, de au to ria do Se -
na dor Pe dro Si mon, que al te ra a com pe-
tên cia fun ci o nal dos Ju i za dos Espe ci a is
Cí ve is re gu la da no art. 3º da Lei nº 9.099,
de 26 de se tem bro, de 1995, que dis põe
so bre os Ju i za dos Ci vis e Cri mi na is, e dá 
ou tras pro vi dên ci as.

Re la tor: Se na dor José Fo ga ça

I – Re la tó rio

A pro pos ta ora exa mi na da é di ri gi da ao art. 3º da 
Lei nº 9.099, de 1995, que ins ti tu iu os Ju i za dos Espe -
ci a is Cí ve is e Cri mi na is, e tem por ob je ti vo de li mi tar a
com pe tên cia fun ci o nal des ses Ju i za dos, em con tra-
po si ção à da Jus ti ça Co mum.

Enten de o au tor da pro po si ção que não é ade-
qua do o en ten di men to de fen di do por uma das cor ren-
tes que se de bru çam so bre o tema de que os Ju i za dos
Espe ci a is go zam de com pe tên cia fun ci o nal re la ti va,
por quan to a Lei nº 9.099, de 1995, ins ti tu iu um novo ór -
gão de jus ti ça or di ná ria, o que tor na inad mis sí vel o di -
re i to de op ção con fe ri do ao au tor da ação. Por tan to –
con clui -, a com pe tên cia dos Ju i za dos é ab so lu ta.

Adi ta a suas ra zões, ain da, que a fi xa ção de
com pe tên cia pelo va lor da ca u sa e pela ma té ria são
cri té ri os ob je ti vos, e essa con di ção ju rí di ca não pode
con vi ver com a fa cul da de de es co lha en tre os Ju i za-
dos Espe ci a is, de um lado, e, de ou tro, a Jus ti ça Co -
mum, pos to tra tar-se de ver ten te ju di ciá ria que exer ce
tu te la ju ris di ci o nal di fe ren ci a da e au tô no ma. E, por se
tra tar de con di ção ob je ti va, ali cer ça da em cri té ri os as -
so ci a dos à na tu re za da lide (ma té ria), de va lor li mi ta-
do, e, por fim, con di ção pes so al tan to vin cu la da ao
au tor quan to ao réu, não pode ser ol vi da da.

Con clui o au tor da pro pos ta pela ne ces si da de
do apri mo ra men to dos Ju i za dos Espe ci a is, pela ado -
ção da de li mi ta ção de sua com pe tên cia fun ci o nal, de
par com ma i or ob ser vân cia do ri gor téc ni co, fa to res
com que se evi ta rão con fli tos de com pe tên cia.

II – Aná li se

A sín te se da pro po si ção é a obri ga to ri e da de de
aju i za men to das ações de va lor in fe ri or a R$4.800,00
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(qua tro mil e oi to cen tos) re a is nos Ju i za dos Espe ci a is
e não, como hoje, o aju i za men to a cri té rio do au tor, que 
po de rá op tar pe los Ju i za dos ou pela Jus ti ça Co mum.

A Lei nº 9.099, de 1995, que tra ta dos Ju i za dos
Espe ci a is Cí ve is e Cri mi na is, des ti na-se es pe ci fi ca-
men te às ca u sas de me nor va lor pe cu niá rio, tan to no
âm bi to cí vel quan to no de na tu re za pe nal e, por esse
mo ti vo, aten de pri mor di al men te aos hi pos su fi ci en tes.
Esse en fo que eco nô mi co, en ten de o au tor da pro po-
si ção, de ve ria pre va le cer, re ti ran do-se a fa cul da de
hoje au to ri za da em lei, mas ob ser va das ain da as res -
tri ções quan to a cer tas ma té ri as, en tre elas, as de na -
tu re za tra ba lhis ta, de fa mí lia, aci den tes de tra ba lho e
ou tras, tam bém con sig na das em lei, que con ti nu a ri-
am a ser exa mi na das na Jus ti ça es pe ci a li za da.

Por tan to, a ime di a ta con se qüên cia da im po si-
ção de que cer tas ca u sas se des ti nem aos Ju i za dos,
quer se tome por pa râ me tro o va lor da ca u sa, ou sua
ex pres são, é a re ti ra da de cen te nas de mi lha res de
ações que, a ri gor, se des ti na ri am à Jus ti ça Co mum.
Acres cen te-se que, ao lado das ca u sas que es pe ci fi-
ca men te não po dem ser aju i za das nos Ju i za dos Cí -
ve is, ou tras há, do in te res se dos ju ri di ca men te in ca-
pa zes, dos que pos tu lam di re i tos in dis po ní ve is, do
pre so, das pes so as ju rí di cas de di re i to pú bli co, das
em pre sas pú bli cas da União, da mas sa fa li da e do in -
sol ven te ci vil (Lei nº 9.099/95, art. 8º).

A exis tên cia des ses li mi tes tem em mira pro te-
ger os Ju i za dos e des ti ná-los à com pe tên cia de di ri-
mir que re las de me nor ex pres são, e per mi tir que as
de ma is se man te nham di re ci o na das à Jus ti ça Co-
mum, onde po dem ser de ba ti das em ações me nos
cé le res, mas que ad mi tem ma i or am pli tu de de pro va.
De fato, to das as hi pó te ses, hoje ex cep ci o na das, de
exa me pe los Ju i za dos Espe ci a is re que rem pro ce di-
men tos apro fun da dos, in com pa tí ve is com a ce le ri da-
de que é a ca rac te rís ti ca pri ma ci al dos Ju i za dos
Espe ci a is.

Dis tin guem, ain da, os dois âm bi tos ju di ciá ri os o
fato le gal de os Ju i za dos Espe ci a is Cí ve is e Cri mi na is
se rem ins ti tu i ções do ta das de exe cu to ri e da de de
suas de ci sões, por ju í zes to ga dos que atu am tan to na 
fase sin gu lar quan to em tur mas, com pos tas de ju í zes
de pri me i ro grau, se frus tra da a ten ta ti va de con ci li a-
ção por ju í zes le i gos na fase ini ci al da ação. As li des
sub me ti das a es ses Ju í zos são de na tu re za pe nal,
para fa tos de me nor po ten ci al ofen si vo, e de na tu re za
cí vel de até qua ren ta sa lá ri os mí ni mos, de me nor
com ple xi da de e não afe tos às Jus ti ças es pe ci a li za-
das (Va ras de Di re i to de Fa mí lia, Di re i to do Tra ba lho,
Aci den tes de Tra ba lho, Fa zen da Pú bli ca).

Na Jus ti ça Co mum, cabe o ins ti tu to da re con-
ven ção, que não se ad mi te nos Ju i za dos Espe ci a is,
pois esse ins ti tu to re pre sen ta ação nova, cons ti tu í da
em au tos apar ta dos, ane xos ao prin ci pal, apre sen ta-
da no mo men to da con tes ta ção, mas com au to no mia
pro ces su al, a exem plo do que ocor re aos em bar gos
do de ve dor, que tam bém exi gem de ci são au tô no ma.

Mais ain da: nos Ju i za dos Espe ci a is, é pos sí vel ao
réu in ter por, no pró prio tex to da con tes ta ção, pe di do
con tra pos to ao do au tor, que é o pe di do de sen ti do in-
ver so ao con ti do na ini ci al, ob ser va dos os li mi tes do que 
foi re que ri do pelo au tor na pe ti ção ini ci al, o que tor na
de fe so ao réu con tra por pe di do além dos li mi tes da pró -
pria lide, fi xa dos pelo au tor. Nos Ju i za dos, a de du ção de 
pe di do con tra pos to é de fe ri da (ou ne ga da) no pró prio
ato da au diên cia, sem des do bra men tos ou re cur sos.

Na re con ven ção, ao con trá rio, as de ri va ções per -
mi tem di ver sos re cur sos, en tre eles os de agra vo re ti do
ou de ins tru men to, o re cur so ade si vo, os em bar gos de
de cla ra ção ou os in frin gen tes. Ca bem, tam bém, o re -
cur so de ape la ção e os re cur sos es pe ci al e ex tra or di-
ná rio, se exis ti rem as con di ções pro ces su a is que os
per mi tam. É evi den te que os des do bra men tos des sa
pos tu la ção se en ca i xam mais apro pri a da men te em
pro ces sos com trâ mi te na Jus ti ça Co mum e sob pro ce-
di men to or di ná rio, mas não numa Jus ti ça cé le re e emi -
nen te men te ver bal, como é a dos Ju i za dos Espe ci a is.

Des sa ma ne i ra, além das ra zões exa mi na das
na jus ti fi ca ção da pro pos ta, ou tras há a se rem adi ta-
das à tese que ori en ta a pro pos ta, pois mu i tas são as
di fe ren ças de pro ce di men tos na Jus ti ça Co mum e
nos Ju i za dos Espe ci a is: va lor da ca u sa, li mi tes do
con tra di tó rio, exi güi da de de fór mu las, efe ti va ora li da-
de pro ces su al, en tre tan tas ou tras. Essas di fe ren ças
não de vem re sul tar na per mis são, hoje de fe ri da ao
au tor, de op tar por um ou por ou tro ca mi nho ju di ci al,
mas deve vin cu lar ob je ti va men te as ca u sas.

III – Voto

Com as con si de ra ções pre ce den tes, que evi-
den ci am a cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de e ade qua-
ção re gi men tal, vo ta mos pela apro va ção do Pro je to
de Lei do Se na do nº 520, de 1999.

Sala da Co mis são, 8 de maio de 2002. – Ber-
nar do Ca bral, Pre si den te –  José Fo ga ça, Re la tor
– Ca sil do Mal da ner –  Wal deck Orné las –  Lú cio
Alcân ta ra –  Ro ber to Fre i re –  Ro me ro Jucá –
Osmar Dias –  Íris Re zen de –  Le o mar Qu in ta ni-
lha –  José Edu ar do Du tra –  Antô nio Car los Jú-
ni or –  Luiz Otá vio –  Ro meu Tuma –  Mo re i ra
Men des –  Pe dro Si mon (au tor).
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Ofí cio nº 45/02-PRESIDÊNCIA/CCJ

Bra sí lia, 8 de maio de 2002

Se nhor Pre si den te,

Em cum pri men to ao dis pos to no ar ti go 91, § 2º,
do Re gi men to Inter no des ta Casa, co mu ni co a Vos sa
Exce lên cia que, em Re u nião Ordi ná ria re a li za da nes -
ta data, esta Co mis são de li be rou pela apro va ção do
Pro je to de Lei do Se na do nº 520, de 1999, de au to ria
do Se na dor Pe dro Si mon, que “Alte ra a com pe tên cia
fun ci o nal dos Ju i za dos Espe ci a is Cí ve is re gu la da no
ar ti go 3º da Lei nº 9.099, de 26 de se tem bro de 1995,
que “dis põe so bre os Ju i za dos Cí ve is e Cri mi na is, e
dá ou tras pro vi dên ci as”.

Apro ve i to a opor tu ni da de para re no var pro tes-
tos de es ti ma e con si de ra ção.

Cor di al men te, – Ber nar do Ca bral, Pre si den te
da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAl DA MESA

LEI Nº 9.099, DE 26 DE SETEMBRO DE 1995

Dis põe so bre os Ju i za dos Espe ci a is
Cí ve is e Cri mi na is e dá ou tras pro vi dên ci as.

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

Art. 8º Não po de rão ser par tes, no pro ces so ins -
ti tu í do por esta Lei, o in ca paz, o pre so, as pes so as ju -
rí di cas de di re i to pú bli co, as em pre sas pú bli cas da
União, a mas sa fa li da e o in sol ven te ci vil.

§ 1º So men te as pes so as fí si cas ca pa zes se rão
ad mi ti das a pro por ação pe ran te o Ju i za do Espe ci al,
ex clu í dos os ces si o ná ri os de di re i to de pes so as ju rí di-
cas.

§ 2º O ma i or de de zo i to anos po de rá ser au tor,
in de pen den te men te de as sis tên cia, in clu si ve para
fins de con ci li a ção.

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

PARECER Nº 428, DE 2002 

Da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti-
ça e Ci da da nia, so bre o Pro je to de Lei do
Se na do nº 139, de 2000, de au to ria do Se -
na dor Pe dro Si mon, que “al te ra a re da-
ção dos §§ 7º e 8º do art. 54 da Lei nº
8.884, de 11 de ju nho de 1994, que trans -
for ma o Con se lho Admi nis tra ti vo de De-
fe sa Eco nô mi ca – CADE, em Au tar quia,
dis põe so bre a pre ven ção e re pres são à

in fra ções con tra a or dem eco nô mi ca e dá 
ou tras pro vi dên ci as”.

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

I – Re la tó rio

Subs cri to pelo ilus tre Se na dor Pe dro Si mon,
vem a esta Co mis são, para apre ci a ção em de ci são
ter mi na ti va (RI/SF, art. 91, I), o pro je to re fe ren ci a do à
epí gra fe, ob je ti van do al te rar dis po si ti vos da Lei nº
8.884, de 11 de ju nho de 1994, que trans for mou o
Con se lho Admi nis tra ti vo de De fe sa Eco nô mi ca –
CADE em au tar quia e dis pôs so bre a pre ven ção e a
re pres são às in fra ções con tra a or dem eco nô mi ca.

As al te ra ções ob je ti va das pela pro po si ção atin -
gem os §§ 7º e 8º do art. 54 da lei em re fe rên cia, que
pas sam a vi go rar com a se guin te re da ção:

§  7º A efi cá cia dos atos de que tra ta
este ar ti go fica con di ci o na da à sua apro va-
ção, caso em que re tro a gi rá à data de sua
re a li za ção. (NR)

§ 8º Os pra zos es ta be le ci dos nos §§
6º e 7º po de rão ser pror ro ga dos, jus ti fi ca da-
men te, por igual pe río do, uma úni ca vez, e
fi ca rão sus pen sos en quan to não fo rem
apre sen ta dos es cla re ci men tos e do cu men-
tos im pres cin dí ve is à aná li se do pro ces so,
so li ci ta dos pelo Cade, SDE ou SPE. (NR)“

Jus ti fi can do as mo di fi ca ções pro pos tas, en fa ti za
o ilus tre au tor, ini ci al men te, os prin cí pi os que, se gun-
do a Cons ti tu i ção bra si le i ra e a pró pria Lei nº 8.884,
ori en tam a or dem eco nô mi ca na ci o nal, a sa ber, a li -
ber da de de ini ci a ti va, a li vre con cor rên cia, a fun ção
so ci al da pro pri e da de, a de fe sa dos con su mi do res e
a re pres são ao abu so do po der eco nô mi co.

Em se gui da, re pro duz todo o art. 54 da lei em
co men to, que re gu la as for mas de con tro le a se rem
uti li za das para pre ser va ção dos alu di dos prin cí pi os,
do qual me re cem es pe ci al des ta que as se guin tes
pres cri ções:

”Art. 54. Os atos, sob qual quer for ma
ma ni fes ta dos, que pos sam li mi tar ou de
qual quer for ma pre ju di car a li vre con cor rên-
cia, ou re sul tar na do mi na ção de mer ca dos
re le van tes de bens ou ser vi ços, de ve rão ser 
sub me ti dos à apre ci a ção do Cade.

... ...........................................................
§ 4º Os atos de que tra ta o ca put de ve-

rão ser apre sen ta dos para exa me, pre vi a-
men te ou no pra zo má xi mo de quin ze dias
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úte is de sua re a li za ção, me di an te o en ca mi-
nha men to da res pec ti va do cu men ta ção em
três vias à SDE, que ime di a ta men te en vi a rá
uma via ao Cade e ou tra à SPE.

... ...........................................................
§ 6º Após re ce ber o pa re cer téc ni co da 

SPE, que será emi ti do em até trin ta dias, a
SDE ma ni fes tar-se-á em igual pra zo, e em
se gui da en ca mi nha rá o pro ces so de vi da-
men te ins tru í do ao Ple ná rio do Cade, que
de li be ra rá no pra zo de trin ta dias.

§ 7º A efi cá cia dos atos de que tra ta
este ar ti go con di ci o na-se à sua apro va ção,
caso em que re tro a gi rá à data de sua re a li-
za ção; não ten do sido apre ci a dos pelo Cade 
no pra zo de trin ta dias es ta be le ci do no pa rá-
gra fo an te ri or, se rão au to ma ti ca men te con-
si de ra dos apro va dos.

§ 8º Os pra zos es ta be le ci dos nos §§
6º e 7º fi ca rão sus pen sos en quan to não fo -
rem apre sen ta dos es cla re ci men tos e do cu-
men tos im pres cin dí ve is à aná li se do pro ces-
so, so li ci ta dos pelo Cade, SDE ou SPE.“

Li nhas à fren te, ob je ta que o trans cri to § 7º,
edi ta do quan do ain da não se ace le ra rá o pro ces so
de sur gi men to de gran des con glo me ra dos eco nô-
mi cos, per mi te a apro va ção por de cur so de pra zo
dos atos de con cen tra ção eco nô mi ca não apre ci a-
dos a tem po pelo Cade, o que, no seu en ten der,
não se co a du na com a di nâ mi ca dos tem pos pre-
sen tes, em que “os fe nô me nos de con cen tra ção
eco nô mi ca são mais fre qüen tes” e há “uma ex plí-
ci ta ten dên cia de fu sões e in cor po ra ções de di ver-
sos se to res do mer ca do, no Bra sil e no mun do.
Re cen te men te, de pa ra mos com o não pou co po lê-
mi co pro ces so de fu são de gran des in dús tri as cer -
ve je i ras”.

E, con clu in do, as si na la que, em face de tais cir -
cuns tân ci as, en ten de ”opor tu no ade quar a le gis la ção
vi gen te de for ma a não per mi tir de ins ti tu i ções de con -
tro le e gran de res pon sa bi li da de pelo equi lí brio da
eco no mia na ci o nal, como é o caso da SDE, SPE e do
CADE, se com por tem de ma ne i ra aço da da ou omis sa
na apre ci a ção des tes atos“. Para tan to, fa cul ta a es -
sas ins ti tu i ções ”a pos si bi li da de de am pli a ção de
seus pra zos para ins tru ção de seus pro ces sos e, ao
mes mo tem po, por pre ca u ção, re ti ra do tex to ”a ques -
ti o ná vel apro va ção des tes mes mos atos por de cur so

de pra zo, ins tru men to este que, quan do de sua uti li za-
ção em ou tras cir cuns tân ci as, nos é de de sa gra dá vel
lem bran ça“.

Aber to o pra zo re gi men tal, não fo ram ofe re ci das
emen das à pro po si ção em exa me.

É o re la tó rio.

II – Voto

O pro je to, além de ado tar téc ni ca le gis la ti va
ade qua da e obe de cer aos trâ mi tes re gi men ta is per ti-
nen tes, não con tem pla ma té ria in te gran te do rol de
pro po si ções que a Cons ti tu i ção Fe de ral ex pres sa-
men te re ser va à ini ci a ti va pri va ti va do Se nhor Pre si-
den te da Re pú bli ca. Note-se que a res tri ção es pe ci fi-
ca da na alí nea e do in ci so II do § 1º do art. 61 da Lei
Fun da men tal en vol ve ape nas as leis que dis po nham
so bre ”cri a ção, es tru tu ra ção e atri bu i ções de Mi nis té-
ri os e ór gãos da ad mi nis tra ção pú bli ca“, o que, a evi -
dên cia, não en glo ba o caso ver ten te, em que tão-so -
men te se co gi ta da al te ra ção de nor mas e pra zos pro -
ces su a is, me di an te mo di fi ca ções do tex to de dis po si-
ti vos de lei fe de ral em vi gor.

Nada ve mos a ob je tar, por tan to, no que se re fe-
re à sua cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de e re gi men ta-
li da de.

No mé ri to, tam pou co po de mos de i xar de em-
pres tar-lhe a nos sa ma ni fes ta aqui es cên cia, por quan-
to as mo di fi ca ções pro pos tas, em nos so en ten der,
con subs tan ci am opor tu no apri mo ra men to do tex to da 
Lei nº 8.884, de 1994, es pe ci al men te no pon to em
que ex tin guem a in jus ti fi cá vel mo da li da de de apro va-
ção pelo sim ples de cur so de pra zo, um ins tru men to
que, além de con va li dar omis sões, pode-se pres tar a
even tu a is ma no bras e ma ni pu la ções, em pre ju í zo
não ape nas do bom fun ci o na men to do CADE, mas
so bre tu do do con su mi dor bra si le i ro.

Di an te do ex pos to, o nos so voto é no sen ti do da
apro va ção do Pro je to de Lei do Se na do nº 139, de
2000.

Sala da Co mis são, 8 de maio de 2002. – Ber-
nar do Ca bral, Pre si den te – Lú cio Alcân ta ra, Re la-
tor – Ca sil do Mal da ner –  Wal deck Orné las –  Jef -
fer son Pé res –  Ro ber to Fre i re –  Ro me ro Jucá –
Osmar Dias –  Pe dro Si mon (Au tor) –  Le o mar
Qu in ta ni lha –  Iris Re zen de –  José Edu ar do Du-
tra –  Antô nio Car los Ju ni or –  Ro meu Tuma –
Luiz Otá vio –  Ro ber to Re quião.
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Ofí cio nº 43/02-Pre si dên cia/CCJ

Bra sí lia, 8 de maio de 2002

Se nhor Pre si den te,
Em cum pri men to ao dis pos to no art. 91, § 2º, do

Re gi men to Inter no des ta Casa, co mu ni co a Vos sa
Exce lên cia que, em Re u nião Ordi ná ria re a li za da nes -
ta data, esta Co mis são de li be rou pela apro va ção do
Pro je to de Lei do Se na do nº 139, de 2000, de au to ria
do Se na dor Pe dro Si mon, que “al te ra a re da ção dos
§§ 7º e 8º do ar ti go 54 da Lei nº 8.884, de 11 de ju nho
de 1994, que ‘Trans for ma o Con se lho Admi nis tra ti vo
de De fe sa Eco nô mi ca – CADE, em Au tar quia, dis põe
so bre a pre ven ção e re pres são às in fra ções con tra a
or dem eco nô mi ca e dá ou tras pro vi dên ci as’”.

Apro ve i to a opor tu ni da de para re no var pro tes-
tos de es ti ma e con si de ra ção.

Cor di al men te, – Ber nar do Ca bral, Pre si den te
da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

....................................................................................
Art. 61. A ini ci a ti va das leis com ple men ta res e

or di ná ri as cabe a qual quer mem bro ou Co mis são da
Câ ma ra dos De pu ta dos, do Se na do Fe de ral ou do
con gres so Na ci o nal, ao Pre si den te da Re pú bli ca, ao
Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, aos Tri bu na is Su pe ri o res,
ao Pro cu ra dor-Ge ral da Re pú bli ca e aos ci da dãos, na 
for ma e nos ca sos pre vis tos nes ta Cons ti tu i ção.
....................................................................................

§ 1º São de ini ci a ti va pri va ti va do Pre si den te da
Re pú bli ca as leis que:
............... .....................................................................

(*)Re da ção dada pela Emen da Cons ti tu ci o nal
nº 32, de 11-9-2001:

e) cri a ção e ex tin ção de Mi nis té ri os e ór gãos da ad -
mi nis tra ção pú bli ca, ob ser va do o dis pos to no art. 84, VI;
....................................................................................

PARECER Nº 429, DE 2002
Da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti-

ça e Ci da da nia so bre o Pro je to de Lei do
Se na do nº 61, de 2002, de au to ria do Se -
na dor Osmar Dias, que al te ra a Lei nº
8.666, de 21 de ju nho de 1993, para re a-
jus tar os va lo res es ti ma dos de con tra ta-
ção pela Admi nis tra ção Pú bli ca.

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

Nos ter mos re gi men ta is, vem ao cri vo des ta Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, em de ci-

são ter mi na ti va, o ane xo Pro je to de Lei do Se na do nº
61, de 2002, de au to ria do emi nen te Se na dor Osmar
Dias, com vis tas a re a jus tar os va lo res de ter mi nan tes
das mo da li da des de li ci ta ção a que o Po der Pú bli co
está obri ga do a re a li zar para a con tra ta ção de obras,
aqui si ção de bens e de ser vi ços.

Os va lo res es tão as sim pre vis tos na le gis la ção
atu al e no pro je to de lei ora em exa me:

No pra zo re gi men tal, não fo ram apre sen ta das
emen das ao pro je to de lei.

II – Aná li se

 Em sua jus ti fi ca ção, o no bre Au tor pon de ra que, 
des de a úl ti ma re vi são de tais va lo res, com a edi ção
da Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998, a in fla ção,
me di da pelo Índi ce Ge ral de Pre ços – Dis po ni bi li da de
Inter na -su pe rou a casa dos 45% (qua ren ta e cin co
por cen to), o que tem cri a do gran de dis tor ção nos
pro ce di men tos re la ti vos às li ci ta ções pú bli cas, im pon-
do-se, por isso, a atu a li za ção des ses pa râ me tros, no
per cen tu al de 50% (cin qüen ta por cen to).

Obser ve-se, para que não pa i rem dú vi das so bre
o as sun to, que o art. 120 da Lei nº 8.666/93, com a re -
da ção dada pela re fe ri da Lei nº 9.648/98, pre vê a pos -
si bi li da de de cor re ção anu al pelo Po der Exe cu ti vo,
nos se guin tes ter mos:

Art. 120. Os va lo res fi xa dos por esta Lei po de rão
ser anu al men te re vis tos pelo Po der Exe cu ti vo Fe de-
ral, que os fará pu bli car no Diá rio Ofi ci al da União, ob -
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ser van do como li mi te su pe ri or a va ri a ção ge ral dos
pre ços do mer ca do, no pe río do. (Gri fou-se).

De no tar, por tan to, que a fa cul da de con fe ri da ao 
Po der Exe cu ti vo para atu a li zar os va lo res, e não re a li-
za da, não im pe de o Po der Le gis la ti vo de bus car essa
cor re ção atra vés de lei, quan do jul gar opor tu no e con -
ve ni en te fazê-lo, como no caso ver ten te.

Mas, con quan to tec ni ca men te bem fe i ta, a pro-
po si ção con tém uma pe que na fa lha ao con sig nar na
alí nea c do in ci so I do art.23 o va lor de R$l.500.000,00, 
quan do o cor re to é R$2.250.000,00. Emen da apre sen-
ta da ao seu tem po, po rém, fará o de vi do re pa ro.

III – Voto
Em suma, cabe es cla re cer que a pro pos ta obe -

de ce aos pre ce i tos do in ci so XXVII do art. 22, do art.
48 e do art. 61, ca put, to dos da Cons ti tu i ção Fe de ral,
é ju rí di ca e está es cri ta em boa téc ni ca le gis la ti va, por 

isso que o pa re cer é pela apro va ção do Pro je to de Lei
do Se na do nº 61, de 2002, com a se guin te emen da:

EMENDA Nº 1-CCJ

Dê-se à alí nea c do in ci so I do art. 23 da Lei nº
8.666, de 1993, re fe ri da no art. 1º do Pro je to, a se-
guin te re da ção:

”c) con cor rên cia – aci ma de
R$2.250.000,00 (dois mi lhões e du zen tos e
cin qüen ta mil re a is)”;

Sala da Co mis são, 8 de maio de 2002. – Ber nar-
do Ca bral, Pre si den te – Ro meu Tuma, Re la tor – Ca-
sil do Mal da ner –  Wal deck Orne las –  Lú cio Alcân -
ta ra –  Ro ber to Fre i re –  Ro me ro Jucá –  Osmar Dias 
(au tor) –  José Fo ga ça –   Le o mar Qu in ta ni lha –  Íris
Re zen de –  José Edu ar do Du tra –  Antô nio Car los
Jú ni or –  Mo re i ra Men des –  Luiz Otá vio.
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Mi cro nº 4

SECRETARIA-GERAL DA MESA
SUBSECRETARIA DE COMISSÕES

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA 
E CIDADANIA

TEX TO FINAL
DO PRO JE TO DE LEI DO 

SENADO Nº 61, DE 2002 NA 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA 

E CI DA DA NIA QUE:

“Alte ra a Lei nº 8.666, de 21 de ju-
nho de 1993, para re a jus tar os va lo res
es ti ma dos de con tra ta ção pela Admi nis-
tra ção Pú bli ca.”

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 23 da Lei nº 8.666, de 21 de ju -

nho de 1993, pas sa a vi go rar com as se guin tes al -
te ra ções:

Art. 23. As mo da li da des de li ci ta ção a que se
re fe rem os in ci sos I a III do ar ti go an te ri or se rão de -
ter mi na das em fun ção dos se guin tes li mi tes, ten do
em vis ta o va lor es ti ma do da con tra ta ção:

I –  para obras e ser vi ços de en ge nha ria:

a) con vi te –  até R$225.000,00 (du zen-
tos e vin te e cin co mil re a is);

b) to ma da de pre ços –  até
R$2.250.000,00 (dois mi lhões du zen tos e
cin qüen ta mil re a is);

c) con cor rên cia –  aci ma de
R$2.250.000,00 (dois mi lhões e du zen tos e
cin qüen ta mil re a is);

II –  para com pras e ser vi ços não re fe-
ri dos no in ci so an te ri or:

a) con vi te –  até R$120.000,00 (cen to
e vin te mil re a is);

b) to ma da de pre ços –  até
R$975.000,00 (no ve cen tos e se ten ta e cin-
co mil re a is);

c) con cor rên cia –  aci ma de
R$975.000,00 (no ve cen tos e se ten ta e cin-
co mil re a is);

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

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

Sala da Co mis são, 8 de maio de 2002. – Ber nar-
do Ca bral, Pre si den te.

Ofí cio nº 047/02 –  Pre si dên cia/CCJ

Bra sí lia, 8 de maio de 2002

Se nhor Pre si den te,

Em cum pri men to ao dis pos to no ar ti go 91, §
2º, do Re gi men to Inter no des ta Casa, co mu ni co a
Vos sa Exce lên cia que, em Re u nião Ordi ná ria re a li-
za da nes ta data, esta Co mis são de li be rou pela
apro va ção do Pro je to de Lei do Se na do nº 61, de
2002, de au to ria do Se na dor Osmar Dias, que “Alte -
ra a Lei nº 8.666, de 21 de ju nho de 1993, para re a-
jus tar os va lo res es ti ma dos de con tra ta ção pela
Admi nis tra ção Pú bli ca.”

Apro ve i to a opor tu ni da de para re no var pro tes-
tos de es ti ma e con si de ra ção.

Cor di al men te, Se na dor Ber nar do Ca bral,
Pre si den te da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e
Ci da da nia.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL

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

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

(*)Re da ção dada pela Emen da Cons ti tu ci o nal
nº 19, de 4-8-98:

“XXVII – nor mas ge ra is de li ci ta ção e con tra ta-
ção, em to das as mo da li da des, para as ad mi nis tra-
ções pú bli cas di re tas, au tár qui cas e fun da ci o na is da
União, Esta dos, Dis tri to Fe de ral e Mu ni cí pi os, obe de-
ci do o dis pos to no art. 37, XXI, e para as em pre sas
pú bli cas e so ci e da des de eco no mia mis ta, nos ter -
mos do art. 173, § 1º, III;”
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....................................................................................
Art. 48. Cabe ao Con gres so Na ci o nal, com a

san ção do Pre si den te da Re pú bli ca, não exi gi da esta
para o es pe ci fi ca do nos arts. 49, 51 e 52, dis por so bre
to das as ma té ri as de com pe tên cia da União, es pe ci-
al men te so bre:
....................................................................................

Art. 61. A ini ci a ti va das leis com ple men ta res
e or di ná ri as cabe a qual quer mem bro ou Co mis-
são da Câ ma ra dos De pu ta dos, do Se na do Fe de-
ral ou do Con gres so Na ci o nal, ao Pre si den te da
Re pú bli ca, ao Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, aos Tri-
bu na is Su pe ri o res, ao Pro cu ra dor-Ge ral da Re pú-
bli ca e aos ci da dãos, na for ma e nos ca sos pre vis-
tos nes ta Cons ti tu i ção.
....................................................................................

LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993

Re gu la men ta o art. 37, in ci so XXI,
da Cons ti tu i ção Fe de ral, ins ti tui nor-
mas para li ci ta ções e con tra tos da
Admi nis tra ção Pú bli ca e dá ou tras pro -
vi dên ci as.

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

Art. 120. Os va lo res fi xa dos por esta lei se rão
au to ma ti ca men te cor ri gi dos na mes ma pe ri o di ci da-
de e pro por ção da va ri a ção do Índi ce Na ci o nal de
Pre ços ao Con su mi dor (INPC), com base no ín di ce
do mês de de zem bro de 1991.
....................................................................................

LEI Nº 9.648, DE 27 DE MAIO DE 1998

Alte ra dis po si ti vos das Leis nºs
3.890-A, de 25 de abril de 1961, nº 8.666, 
de 21 de ju nho de 1993, nº 8.987, de 13
de fe ve re i ro de 1995, nº 9.074, de 7 de
ju lho de 1995, nº 9.427, de 26 de de zem-
bro de 1996, e au to ri za o Po der Exe cu ti-
vo a pro mo ver a re es tru tu ra ção da Cen -
tra is Elé tri cas Bra si le i ras  –
ELETROBRÁS e de suas sub si diá ri as e
dá ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O Expe -

di en te lido vai à pu bli ca ção.

So bre a mesa, pro je to de lei do Se na do que
será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor
Car los Pa tro cí nio.

É lido o se guin te:

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 141, DE 2002

Alte ra dis po si ti vos da Lei nº 8.245, 
de 18 de ou tu bro de 1991, para de li mi-
tar o pra zo de vi gên cia da fi an ça lo ca tí-
cia.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Os arts. 39 e 40 da Lei nº 8.245, de 18 de

ou tu bro de 1991 (Lei do Inqui li na to), pas sam a vi go rar
com a se guin te re da ção:

“Art. 39. Sal vo dis po si ção con tra tu al
em con trá rio, qual quer das ga ran ti as da lo -
ca ção se es ten de até a efe ti va de vo lu ção
do imó vel, ex ce to quan do se tra tar de fi an-
ça, que será sem pre ajus ta da por pra zo
cer to. (NR)

Art. 40. ..................................................
..............................................................
V – pror ro ga ção da lo ca ção;
.....................................................(NR)”

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

Jus ti fi ca ção

A im pren sa tem no ti ci a do so bre de ci sões do Po-
der Ju di ciá rio, mais es pe ci fi ca men te do Su pe ri or Tri -
bu nal de Jus ti ça (STJ), que con si de ram nula, nos
con tra tos de lo ca ção imo bi liá ria sem pre vi são ex pres-
sa de pror ro ga ção, a cláu su la con tra tu al que es ten de
a res pon sa bi li da de dos fi a do res até a en tre ga das
cha ves do imó vel.

Tais de ci sões nos pa re cem acer ta das, pois vi -
sam a pro te ger ade qua da men te os fi a do res, que
não de vem res pon der por dé bi tos re fe ren tes a pe -
río dos pos te ri o res ao fim do pra zo de fi ni do no con -
tra to ini ci al.

Ocor re que o art. 39 da nor ma le gal vi gen te
es ta be le ce que, ”sal vo dis po si ção con tra tu al em
con trá rio, qual quer das ga ran ti as da lo ca ção se es -
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ten de até a efe ti va de vo lu ção do imó vel“, mo ti vo
pelo qual jul ga mos con ve ni en te mo di fi car a re da-
ção do re fe ri do dis po si ti vo, afas tan do pos sí ve is in -
ter pre ta ções em sen ti do con trá rio às men ci o na das
de ci sões do STJ.

Por ou tro lado, pre ten de mos ir mais além.
Enten de mos que ain da que o con tra to pre ve ja a
pror ro ga ção do pra zo ini ci al da lo ca ção, a fi an ça
deve ser ajus ta da por pra zo de ter mi na do.

Com essa me di da, visa-se a con fe rir ma i or se -
gu ran ça para o fi a dor, pro por ci o nan do-lhe uma pro -
te ção le gal mais apro pri a da, es pe ci al men te em vir-
tu de do fato de que o con tra to de fi an ça é, nor mal-
men te, gra tu i to, pres tan do o fi a dor um fa vor ao afi -
an ça do.

Vale res sal tar que a me di da não traz qual quer
pre ju í zo ao lo ca dor que, no en tan to, de ve rá ter o
cu i da do de exi gir a re no va ção da fi an ça, no caso
de pror ro ga ção do con tra to de lo ca ção, in de pen-
den te men te de ela es tar pre vis ta no con tra to ini ci al
ou de ocor rer au to ma ti ca men te, nas hi pó te ses le -
ga is.

Pe los mo ti vos ex pos tos, con ta mos com o apo io
dos ilus tres pa res para a apro va ção do pro je to.

Sala das Ses sões, 23 de maio de 2002. – Se na dor
Car los Be zer ra.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 8.245, DE 18 DE OUTUBRO DE 1991

Dis põe so bre as lo ca ções dos imó-
ve is ur ba nos e os pro ce di men tos a elas
per ti nen tes

....................................................................................
Art. 39. Sal vo dis po si ção con tra tu al em con trá-

rio, qual quer das ga ran ti as da lo ca ção se es ten de até
a efe ti va de vo lu ção do imó vel.

Art. 40. O lo ca dor po de rá exi gir novo fi a dor ou a
subs ti tu i ção da mo da li da de de ga ran tia, nos se guin-
tes ca sos:

I – mor te do fi a dor;
II – au sên cia, in ter di ção, fa lên cia ou in sol vên cia

do fi a dor, de cla ra das ju di ci al men te;

III – ali e na ção ou gra va ção de to dos os bens
imó ve is do fi a dor ou sua mu dan ça de re si dên cia sem
co mu ni ca ção ao lo ca dor;

IV – exo ne ra ção do fi a dor;
V – pror ro ga ção da lo ca ção por pra zo in de ter mi-

na do, sen do a fi an ça ajus ta da por pra zo cer to;
VI – de sa pa re ci men to dos bens mó ve is;
VII – de sa pro pri a ção ou ali e na ção do imó vel.

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

(À Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e 
Ci da da nia – de ci são ter mi na ti va.)

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – 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 tos de lei do Con gres so Na -
ci o nal que se rão li dos pelo Sr. 1º se cre tá rio em exer cí-
cio, Se na dor Car los Pa tro cí nio.

São li dos os se guin tes:

PROJETO DE LEI Nº 11, DE 2002-CN

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,
R$20.571.084,00, em fa vor de di ver sos
Órgãos do Po der Ju di ciá rio e 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.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica aber to aos Orça men tos Fis cal e da

Se gu ri da de So ci al da União (Lei nº 10.407, de 1O de
ja ne i ro de 2002), em fa vor de di ver sos Órgãos do Po -
der 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 R$20.571.084,00
(vin te mi lhões, qui nhen tos e se ten ta e um mil, oi ten ta
e qua tro re a is), para aten der à pro gra ma ção cons tan-
te do Ane xo I des ta Lei.

Art. 2º Os re cur sos ne ces sá ri os à exe cu ção do
dis pos to no art. 12 de cor re rão da anu la ção par ci al de
do ta ções or ça men tá ri as, con for me in di ca do no Ane-
xo II des ta Lei.

Art. 3º Esta Lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.
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LEGISLACAO CITADA
LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

Esta tui Nor mas Ge ra is de Di re i to Fi -
nan ce i ro para ela bo ra ção e con tro le dos
or ça men tos e ba lan ços da União, dos
Esta dos, dos Mu ni cí pi os e do Dis tri to Fe -
de ral.

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

Art. 41. Os cré di tos adi ci o na is clas si fi cam-se
em:

I – su ple men ta res, os des ti na dos a re for ço de
do ta ção or ça men tá ria;

II – es pe ci a is, os des ti na dos a des pe sas para as 
qua is não haja do ta ção or ça men tá ria es pe cí fi ca;

III – ex tra or di ná ri os, os des ti na dos a des pe sas
ur gen tes e im pre vis tas, em caso de guer ra, co mo ção
in tes ti na ou ca la mi da de pú bli ca.
....................................................................................

Art. 43. A aber tu ra dos cré di tos su ple men ta res
e es pe ci a is de pen de da exis tên cia de re cur sos dis-
po ní ve is para ocor rer a des pe sa e será pre ce di da
de ex po si ção jus ti fi ca ti va.

(Veto re je i ta do no D.O 3-6-1964)

§ 1º Con si de ram-se re cur sos para o fim des te
ar ti go, des de que não com pro me ti dos:

(Veto re je i ta do no D.O 3-6-1964)
I – o su pe rá vit fi nan ce i ro apu ra do em ba lan ço

pa tri mo ni al do exer cí cio an te ri or; (Veto re je i ta do no
D.O 3-6-1964)

II – os pro ve ni en tes de ex ces so de ar re ca da ção;
(Veto re je i ta do no D.O 3-6-1964)

III – os re sul tan tes de anu la ção par ci al ou to tal
de do ta ções or ça men tá ri as ou de cré di tos adi ci o na-
is, au to ri za dos em Lei; (Veto re je i ta do no D.O
3-6-1964)

IV – o pro du to de ope ra ções de cré di to au to ri za-
das, em for ma que ju ri di ca men te pos si bi li te ao po der
exe cu ti vo re a li za-las. (Veto re je i ta do no D.O.
3-6-1964)

§ 2º Enten de-se por su pe rá vit fi nan ce i ro a di -
fe ren ça po si ti va en tre o ati vo fi nan ce i ro e o pas si vo
fi nan ce i ro, con ju gan do-se, ain da, os sal dos dos
cré di tos adi ci o na is trans fe ri dos e as ope ra ções de
cré di to a eles vin cu la das. (Veto re je i ta do no D.O
3-6-1964)

§ 3º Enten de-se por ex ces so de ar re ca da ção,
para os fins des te ar ti go, o sal do po si ti vo das di fe-
ren ças acu mu la das mês a mês en tre a ar re ca da ção
pre vis ta e a re a li za da, con si de ran do-se, ain da, a
ten dên cia do exer cí cio. (Veto re je i ta do no D.O.
3-6-1964)

§ 4º Para o fim de apu rar os re cur sos uti li zá ve-
is, pro ve ni en tes de ex ces so de ar re ca da ção, de du-
zir-se-á a im por tân cia dos cré di tos ex tra or di ná ri os
aber tos no exer cí cio. (Veto re je i ta do no D.O.
3-6-1964
....................................................................................

LEI Nº 10.407, DE 10 DE JANEIRO DE 2002

Esti ma a re ce i ta e fixa a des pe sa da
União para o exer cí cio fi nan ce i ro de
2002.

(À Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça-
men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção)

PROJETO DE LEI Nº 12, DE 2002-CN

Abre ao Orça men to Fis cal da União
cré di to es pe ci al no va lor glo bal de
R$3.474.618,00, em fa vor do Tri bu nal de
Con tas da União, 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.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica aber to ao Orça men to Fis cal da

União (Lei nº 10.407, de 10 de ja ne i ro de 2002), em
fa vor do Tri bu nal de Con tas da União, da Jus ti ça Ele i-
to ral e da Jus ti ça do Tra ba lho, cré di to es pe ci al no va -
lor glo bal de R$3.474.618,00 (três mi lhões, qua tro-
cen tos e se ten ta e qua tro mil, se is cen tos e de zo i to re -
a is), para aten der à pro gra ma ção cons tan te do Ane xo
I des ta Lei.

Art. 2º Os re cur sos ne ces sá ri os à exe cu ção do
dis pos to no art. 1º de cor re rão de:

I – anu la ção par ci al de do ta ções or ça men tá-
ri as, no va lor de R$3.374.618,00 (três mi lhões,
tre zen tos e se ten ta e qua tro mil, se is cen tos e de -
zo i to re a is), con for me in di ca do no Ane xo II des ta
Lei; e

II – in cor po ra ção de re cur sos ori un dos de ope -
ra ção de cré di to ex ter na, no mon tan te de
R$100.000,00 (cem mil re a is).

Art. 3º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.
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LEGISLACÃO CITADA

LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

Esta tui Nor mas Ge ra is de Di re i to Fi-
nan ce i ro para ela bo ra ção e con tro le dos or -
ça men tos e ba lan ços da União, dos Esta-
dos, dos Mu ni cí pi os e do Dis tri to Fe de ral.

Art. 41. Os cré di tos adi ci o na is clas si fi cam-se em:
I – su ple men ta res, os des ti na dos a re for ço de

do ta ção or ça men tá ria;
II – es pe ci a is, os des ti na dos a des pe sas para as 

qua is não haja do ta ção or ça men tá ria es pe cí fi ca;
III – ex tra or di ná ri os, os des ti na dos a des pe sas

ur gen tes e im pre vis tas, em caso de guer ra, co mo ção
in tes ti na ou ca la mi da de pú bli ca.
....................................................................................

Art. 43. A aber tu ra dos cré di tos su ple men ta res e 
es pe ci a is de pen de da exis tên cia de re cur sos dis po ní-
ve is para ocor rer a des pe sa e será pre ce di da de ex -
po si ção jus ti fi ca ti va.

(Veto re je i ta do no D0 3-6-1964)
§ 1º Con si de ram-se re cur sos para o fim des te

ar ti go, des de que não com pro me ti dos: (Veto re je i ta do
no D0 3-6-1964)

I – o su pe rá vit fi nan ce i ro apu ra do em ba lan ço
pa tri mo ni al do exer cí cio an te ri or; (Veto re je i ta do no
DO 3-6-1964)

II – os pro ve ni en tes de ex ces so de ar re ca da ção;
(Veto re je i ta do no DO 3-6-1964)

III – os re sul tan tes de anu la ção par ci al ou to tal
de do ta ções or ça men tá ri as ou de cré di tos adi ci o na is,
au to ri za dos em lei; (Veto re je i ta do no DO 3-6-1964)

IV – o pro du to de ope ra ções de cre di to au to ri za-
das, em for ma que ju ri di ca men te pos si bi li te ao po der
exe cu ti vo re a li zá-las. (Veto re je i ta do no DO 3-6-1964)

§ 2º Enten de-se por su pe rá vit fi nan ce i ro a di fe-
ren ça po si ti va en tre o ati vo fi nan ce i ro e o pas si vo fi -
nan ce i ro, con ju gan do-se, ain da, os sal dos dos cré di-
tos adi ci o na is trans fe ri dos e as ope ra ções de cre di to
a eles vin cu la das. (Veto re je i ta do no DO 3-6-1964)

§ 3º Enten de-se por ex ces so de ar re ca da ção,
para os fins des te ar ti go, o sal do po si ti vo das di fe-
ren ças acu mu la das mês a mês en tre a ar re ca da ção
pre vis ta e a re a li za da, con si de ran do-se, ain da, a
ten dên cia do exer cí cio. (Veto re je i ta do no DO
3-6-1964)

§ 4º Para o fim de apu rar os re cur sos uti li zá ve is,
pro ve ni en tes de ex ces so de ar re ca da ção, de du-
zir-se-á a im por tân cia dos cré di tos ex tra or di ná ri os
aber tos no exer cí cio. (Veto re je i ta do no DO 3-6-1964)

LEI Nº 10.407, DE 10 DE JANEIRO DE 2002.

Esti ma a re ce i ta e fixa a des pe sa da
União para o exer cí cio fi nan ce i ro de 2002.

(À Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça-
men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção.)

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Os pro je-
tos que aca bam de ser li dos vão à Co mis são Mis ta de
Pla nos, Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção.

Nos ter mos da Re so lu ção nº 1, de 2001, do
Con gres so Na ci o nal, a Pre si dên cia es ta be le ce o se -
guin te ca len dá rio para a tra mi ta ção dos pro je tos:

Até 28 de maio: pu bli ca ção e dis tri bu i ção de
avul sos;

Até 5 de ju nho: pra zo fi nal para a apre sen ta ção
de emen das;

Até 10 de ju nho: pu bli ca ção e dis tri bu i ção de
avul sos das emen das.;

Até 20 de ju nho: en ca mi nha men to do pa re cer fi -
nal à Mesa do Con gres so Na ci o nal.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – 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 Car los Pa tro cí nio.

São li dos os se guin tes:

Ofí cio nº 043/02–PRESIDENCIA/CCJ

Bra sí lia, 8 de maio de 2002

Se nhor Pre si den te,
Em cum pri men to ao dis pos to no ar ti go 91, § 2º,

do Re gi men to Inter no des ta Casa, co mu ni co a Vos sa
Exce lên cia que, em Re u nião Ordi ná ria re a li za da nes -
ta data, esta Co mis são de li be rou pela apro va ção do
Pro je to de Lei do Se na do nº 139, de 2000, de au to ria
do Se na dor Pe dro Si mon, que “Alte ra a re da ção dos
§§ 7º e 8º do ar ti go 54 da Lei nº 8.884, de 11 de ju nho
de 1994, que ‘Trans for ma o Con se lho Admi nis tra ti vo
de De fe sa Eco nô mi ca – CADE, em Au tar quia, dis põe
so bre a pre ven ção e re pres são às in fra ções con tra a
or dem eco nô mi ca e dá ou tras pro vi dên ci as.

Apro ve i to a opor tu ni da de para re no var pro tes-
tos de es ti ma e con si de ra ção.

Cor di al men te, –  Ber nar do Ca bral Pre si den te
da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia.

Ofí cio nº 044/02–PRESIDENCIA/CCJ

Bra sí lia, 8 de maio de 2002

Se nhor Pre si den te,
Em cum pri men to ao dis pos to no ar ti go 91, § 2º,

do Re gi men to Inter no des ta Casa, co mu ni co a Vos sa
Exce lên cia que, em Re u nião Ordi ná ria re a li za da nes -
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ta data, esta Co mis são de li be rou pela apro va ção do
Pro je to de Lei do Se na do nº 141, de 1999, de au to ria
do Se na dor Pe dro Si mon, que “Acres cen ta um in ci so
XI ao ar ti go 649 da Lei nº 5.869/73 – CPC, dis pon do
so bre a im pe nho ra bi li da de das ma qui nas, equi pa-
men tos e im ple men tos agrí co las”.

Apro ve i to a opor tu ni da de para re no var pro tes-
tos de es ti ma e con si de ra ção.

Cor di al men te, – Ber nar do Ca bral Pre si den te
da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia.

Ofí cio nº 045/02-Pre si dên cia/CCJ

Bra sí lia, 8 de maio de 2002

Se nhor Pre si den te,
Em cum pri men to ao dis pos to no ar ti go 91, § 2º,

do Re gi men to Inter no des ta Casa, co mu ni co a Vos sa
Exce lên cia que, em Re u nião Ordi ná ria re a li za da nes -
ta data, esta Co mis são de li be rou pela apro va ção do
Pro je to de Lei do Se na do nº 520, de 1999, de au to ria
do Se na dor Pe dro Si mon, que “Alte ra a com pe tên cia
fun ci o nal dos Ju i za dos Espe ci a is Cí ve is re gu la da no
ar ti go 3º da Lei nº 9.099, de 26 de se tem bro de 1995,
que dis põe so bre os Ju i za dos Cí ve is e Cri mi na is, e dá 
ou tras pro vi dên ci as.

Apro ve i to a opor tu ni da de para re no var pro tes-
tos de es ti ma e con si de ra ção.

Cor di al men te, – Ber nar do Ca bral Pre si den te
da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia.

Ofí cio nº 047/02–PRESIDÊNCIA/CCJ

Bra sí lia, 8 de maio de 2002

Se nhor Pre si den te,
Em cum pri men to ao dis pos to no ar ti go 91, §

2º, do Re gi men to Inter no des ta Casa, co mu ni co a
Vos sa Exce lên cia que, em Re u nião Ordi ná ria re a li-
za da nes ta data, esta Co mis são de li be rou pela
apro va ção do Pro je to de Lei do Se na do no 61, de
2002, de au to ria do Se na dor Osmar Dias, que “Alte -
ra a Lei nº 8.666, de 21 de ju nho de 1993, para re a-
jus tar os va lo res es ti ma dos de con tra ta ção pela
Admi nis tra ção Pú bli ca”.

Apro ve i to a opor tu ni da de para re no var pro tes-
tos de es ti ma e con si de ra ção.

Cor di al men te, – Ber nar do Ca bral – Pre si den te
da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia.

Ofí cio nº 048/02-PRESIDENCIA/CCJ

Bra sí lia, 08 de maio de 2002

Se nhor Pre si den te,
Em cum pri men to ao dis pos to no ar ti go 91, § 2º,

do Re gi men to Inter no des ta Casa, co mu ni co a Vos sa

Exce lên cia que, em Re u nião Ordi ná ria re a li za da nes -
ta data, esta Co mis são de li be rou pela apro va ção do
Pro je to de Lei do Se na do nº 439, de 1999, de au to ria
do Se na dor Lú cio Alcân ta ra, que “Dis põe so bre a pro -
te ção e de fe sa do usuá rio dos ser vi ços pú bli cos pres -
ta dos pela ad mi nis tra ção di re ta, in di re ta e de le ga da
da União”.

Apro ve i to a opor tu ni da de para re no var pro tes-
tos de es ti ma e con si de ra ção.

Cor di al men te, – Ber nar do Ca bral –  Pre si den te
da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Com re -
fe rên cia aos ofí ci os que aca bam de ser li dos, a Pre -
si dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que, nos ter mos do
art. 91, §§ 3º a 5º, do Re gi men to Inter no fica aber to
o pra zo de cin co dias úte is para a in ter po si ção de
re cur sos por um dé ci mo da com po si ção da Casa,
para que os Pro je tos de Lei do Se na do nºs 141, 439
e 520, de 1999; 139, de 2000; e 61, de 2002, cu jos
pa re ce res fo ram li dos an te ri or men te, se jam apre ci-
a dos pelo Ple ná rio.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – So bre a
mesa, re que ri men to que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá-
rio em exer cí cio, Se na dor Car los Pa tro cí nio.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 290, DE 2002

Se nhor Pre si den te,
Re que i ro, nos ter mos re gi men ta is a re ti ra da, em

ca rá ter de fi ni ti vo, do re que ri men to nº 242, de 9-5-02, de
mi nha au to ria.

Sala de Ses sões, 23 de maio de 2002. – Ge ral do
Cân di do.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – De fi ro o
re que ri men to que aca ba de ser lido nos pre ci sos ter -
mos do art. 215, in ci so II, alí nea c, do Re gi men to
Inter no.

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 Car los
Pa tro cí nio.

São li dos os se guin tes:

REQUERIMENTO Nº 291, DE 2002

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do § 2º do art. 50 da Cons ti tu i ção Fe -

de ral, com bi na do com os art.s 215 e 216 do Re gi men to
Inter no do Se na do Fe de ral, re que i ro se jam so li ci ta dos
ao Se nhor Mi nis tro de Esta do da Edu ca ção có pi as dos
re la tó ri os das au di to ri as re a li za das aten den do as su-
ges tões da Co mis são de Sin di cân cia, cons ti tu í da pela
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Mi cro nº 4

Por ta ria nº 366/2001, des ti na da a apu rar ir re gu la ri da-
des na apli ca ção dos re cur sos pro ve ni en tes do Pro gra-
ma de Ga ran tia de Ren da Mí ni ma – PGRM.

Jus ti fi ca ção

Em fe ve re i ro de 2001, le vei ao co nhe ci men to
do Mi nis tro da Edu ca ção de nún ci as que fo ram en vi a-
das ao meu ga bi ne te por ci da dãos de di ver sas uni -
da des da fe de ra ção so bre in dí ci os de ir re gu la ri da-
des na apli ca ção dos re cur sos do Pro gra ma de Ga -
ran tia de Ren da Mí ni ma. Atra vés da Por ta ria Mi nis te-
ri al aci ma ci ta da foi de sig na da Co mis são de Sin di-

cân cia que, após vi si tar vá ri os mu ni cí pi os, con clu iu
que o Fun do Na ci o nal de De sen vol vi men to da Edu -
ca ção de ve ria efe tu ar au di to ri as em cada um de les.
Como os tra ba lhos da Co mis são en cer ram-se em
maio de 2001, ava lio que já hou ve tem po su fi ci en te
para a re a li za ção das au di to ri as re co men da das. As
in for ma ções aqui so li ci ta das são de gran de im por-
tân cia para que pos sa mos cum prir com nos sas atri -
bu i ções cons ti tu ci o na is.

Sala das Ses sões, 23 de maio de 2002. – Edu ar-
do Su plicy.
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REQUERIMENTO Nº 292, DE 2002

Nos ter mos do pa rá gra fo 2º do ar ti go 50 da
Cons ti tu i ção Fe de ral, com bi na do com os ar ti gos 215 
e 216 do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, re -
que i ro se jam so li ci ta das à Se nho ra Mi nis tra de Esta -
do da Inte gra ção Na ci o nal in for ma ções so bre as
pres ta ções de con tas dos con vê ni os 220/99 e
531/99, fir ma dos com a Pre fe i tu ra Mu ni ci pal de Bar -
ra do Cor da-MA.

Jus ti fi ca ção

No pri me i ro se mes tre de 2001 a Câ ma ra Mu ni-
ci pal de Bar ra do Cor da ins ta lou uma Co mis são Par -
la men tar de Inqué ri to –  CPI para apu rar pos sí ve is ir -
re gu la ri da des na apli ca ção dos re cur sos pro ve ni en-
tes dos men ci o na dos con vê ni os. Ape sar de os tra ba-
lhos da Co mis são te rem sido pre ju di ca dos de vi do ao
fato de o ex-pre fe i to do mu ni cí pio se re cu sar a pres tar
de po i men to, fo ram en con tra dos sé ri os in dí ci os de
des vi os de re cur sos o que pode ser cons ta ta do atra -
vés do Re la tó rio da CPI que foi en ca mi nha do ao Mi -
nis té rio da Inte gra ção Na ci o nal em agos to de 2001.
Con si de ran do tra tar-se de re cur sos fe de ra is as in for-
ma ções aqui so li ci ta das são de gran de im por tân cia
para que pos sa mos cum prir com nos sas atri bu i ções
cons ti tu ci o na is.

Sala das Ses sões, 23 de maio de 2002. –  Se na dor
Edu ar do Su plicy.

(À Mesa para de ci são.)

REQUERIMENTO Nº 293, DE 2002

Nos ter mos do pa rá gra fo 2º do ar ti go 50 da
Cons ti tu i ção Fe de ral, com bi na do com os ar ti gos 215
e 216 do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, re -
que i ro seja so li ci ta do ao Se nhor Mi nis tro de Esta do
da Edu ca ção có pia do re la tó rio da au di to ria re a li za da
no mu ni cí pio de Bar ra do Cor da –  MA so bre a apli ca-
ção dos re cur sos re pas sa dos àque le ente da Fe de ra-
ção nos úl ti mos anos.

Jus ti fi ca ção

No pri me i ro se mes tre de 2001 a Câ ma ra Mu ni-
ci pal de Bar ra do Cor da ins ta lou uma Co mis são Par -
la men tar de Inqué ri to –  CPI para apu rar pos sí ve is
des vi os de re cur sos dos con vê ni os fir ma dos en tre
aque le mu ni cí pio e os di ver sos ór gãos da União, no
pe río do de 1997 a 2000. De vi do ao fato de o ex-pre fe i-
to do mu ni cí pio se re cu sar a pres tar de po i men to, os
tra ba lhos da Co mis são fo ram pre ju di ca dos e, vi san do
o to tal es cla re ci men to das su pos tas ir re gu la ri da des o
Fun do Na ci o nal de De sen vol vi men to da Edu ca ção – 
FNDE re a li zou uma au di to ria na que le mu ni cí pio. As
in for ma ções aqui so li ci ta das vi sam o cum pri men to do 
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dis po si ti vo cons ti tu ci o nal que pre vê a fis ca li za ção das 
ações do Po der Exe cu ti vo pelo Se na do Fe de ral.

Sala das Ses sões, 23 de maio de 2002. –  Se na dor
Edu ar do Su plicy.

(À Mesa para de ci são.)

REQUERIMENTO Nº 294, DE 2002

Nos ter mos do pa rá gra fo 2º do Art. 50 da Cons ti-
tu i ção Fe de ral e nos ar ti gos 215 e 216 do Re gi men to
Inter no do Se na do Fe de ral, re que i ro se jam so li ci ta-
das ao Mi nis tro da Fa zen da as se guin tes in for ma-
ções, re la ti vas ao Ban co do Nor des te do Bra sil –
BNB.

1. Re la ção, em meio mag né ti co, de to dos os
pro je tos fi nan ci a dos pelo Ban co do Nor des te do Bra -
sil –  BNB, no pe río do de 1995 a 2002, cu jos va lo res
ul tra pas sam R$300.000,00 (tre zen tos mil re a is).

2. Infor mar a lo ca li za ção de cada pro je to, o cre -
dor, o ob je to e o pra zo de ca rên cia.

3. Qu an to foi apro va do e quan to li be ra do para
cada pro je to?

4. Qual o mon tan te da dí vi da atu al de cada um
dos cre do res?

5. Qu a is os pro je tos que não atin gi ram os ob je ti-
vos pro pos tos no con tra to ini ci al? O que o Ban co está
fa zen do para re cu pe rar os re cur sos em pres ta dos?

Jus ti fi ca ção

Te mos re ce bi do inú me ras de nún ci as de ir re gu la ri-
da des em pro je tos fi nan ci a dos pelo Ban co do Nor des te
do Bra sil –  BNB lo ca li za dos em di ver sos es ta dos da re -
gião nor des te. Alguns des ses pro je tos se trans for ma-
ram em ver da de i ros fra cas sos ca u san do sé ri os pre ju í-
zos aos co fres da ins ti tu i ção. Con si de ran do as atri bu i-
ções cons ti tu ci o na is des ta Casa as in for ma ções aqui
so li ci tas são de gran de im por tân cia para que pos sa mos
iden ti fi car as ca u sas de al guns ”ra los“ que per mi tem a
dre na gem de re cur sos pú bli cos. Esses da dos nos pos -
si bi li ta rão al te rar as nor mas atu a is de for ma a co i bir que
tais prá ti cas vol tem a ocor rer.

Sala das Ses sões, 23 de maio de 2002. –  Se na dor
Edu ar do Su plicy.

(À Mesa para de ci são.)

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Os re-
que ri men tos li dos se rão des pa cha dos à Mesa para
de ci são.

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 Car los
Pa tro cí nio.

São li dos os se guin tes:

REQUERIMENTO Nº 295, DE 2002

Se nhor Pre si den te,
Re que i ro, nos ter mos do art. 281, com bi na do com 

o art. 375, IV, do Re gi men to Inter no, dis pen sa de in ters-
tí cio e pré via dis tri bu i ção de avul sos do Pa re cer nº 419,
de 2002, da Co mis são de Edu ca ção, so bre Pro je to de
De cre to Le gis la ti vo nº 14, de 2002 (nº 1.146/2001, 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 Cul tu ral Nor te-Pa ra na en se,
para exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre-
qüên cia mo du la da na ci da de de Ara pon gas, Esta do do
Pa ra ná, a fim de que ma té ria cons te da Ordem do Dia
da pró xi ma ses são de li be ra ti va.

Sala das Ses sões, 23 de maio de 2002. – Álva ro
Dias.

REQUERIMENTO Nº 296, DE 2002

Se nhor Pre si den te,
Re que i ro, nos ter mos do art. 281, com bi na do

com o art. 375, IV, do Re gi men to Inter no, dis pen sa de
in ters tí cio e pré via dis tri bu i ção de avul sos do Pa re cer
nº 420, de 2002, da Co mis são de Edu ca ção, so bre
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 15, de 2002 (nº
1.147/2001, 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 Cul tu ral
Nor te-Pa ra na en se, para exe cu tar ser vi ço de ra di o di-
fu são de sons e ima gens na ci da de de Ara pon gas,
Esta do do Pa ra ná, a fim de que ma té ria cons te da
Ordem do Dia da pró xi ma ses são de li be ra ti va.

Sala das Ses sões, 23 de maio de 2002. – Álva ro
Dias.

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

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

Apro va dos.
As ma té ri as a que se re fe rem fi gu ra rão na Ordem 

do Dia da pró xi ma ses são de li be ra ti va or di ná ria.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A Pre si-

dên cia re ce beu do Tri bu nal de Con tas da União os se -
guin tes Avi sos:

– Nº 38, de 2002 (1.100/2002, na ori gem), de 8
do cor ren te, en ca mi nhan do có pia da De ci são nº 456,
de 2002 – TCU (Ple ná rio), bem como dos res pec ti vos
Re la tó rio e Voto que a fun da men tam, re fe ren te ao
Re la tó rio de Au di to ria Ope ra ci o nal re a li za da no Se tor
Elé tri co Bra si le i ro (Mi nis té rio de Mi nas e Ener gia,
Agên cia Na ci o nal de Ener gia Elé tri ca – ANEEL, Cen -
tra is Elé tri cas Bra si le i ras S. A – ELETROBRÁS e Câ -
ma ra de Ges tão da Cri se de Ener gia Elé tri ca) , com o
ob je ti vo de iden ti fi car as ca u sas da cri se de abas te ci-
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men to no se tor elé tri co, bem como as pos sí ve is so lu-
ções para o se tor, no in tu i to de evi tar ra ci o na men to de 
ener gia nos pró xi mos anos (TC – 005.308/2001-6).

– Nº 39, de 2002 (nº 1.127/2002, na ori gem), de
8 do cor ren te, en ca mi nhan do có pia da De ci são nº
454, de 2002 – TCU (Ple ná rio), bem como dos res -
pec ti vos Re la tó rio e Voto que a fun da men tam, re fe-
ren te ao Re la tó rio de Au di to ria Ope ra ci o nal re a li za da
no Fun do Na ci o nal de De sen vol vi men to da Edu ca ção
– FNDE, Se cre ta ria de Edu ca ção Mé dia e Tec no ló gi-
ca – Sem tec/MEC, Se cre ta ria de Edu ca ção Fun da-
men tal – SEF/MEC e Sub se cre ta ria de Assun tos
Admi nis tra ti vos – SAA/MEC, no pe río do de
15.10.2001 a 14.12.2001, abran gen do os exer cí ci os
de 1996 a 2001, com a fi na li da de de ava li ar a qua li da-
de das obras exe cu ta das em es co lar pú bli cas com re -
cur sos fe de ra is (TC – 013337/2001-2). 

– Nº 40, de 2002 (nº 1.046/2002, na ori gem), de
8 do cor ren te, en ca mi nhan do có pia da De ci são nº
458, de 2002 – TCU (Ple ná rio), bem como dos res -
pec ti vos Re la tó rio e Voto que a fun da men tam, so bre
Re la tó rio de Au di to ria Ope ra ci o nal re a li za da no Pro -
gra ma de Mi cro cré di to “Cre di a mi go”, ge ri do pelo Ban -
co do Nor des te do Bra sil S. A  no Esta do da Pa ra í ba,
ten do como pa râ me tro o im pac to al me ja do so bre par -
ce la da so ci e da de mar gi na li za da pelo res tan te do
mer ca do fi nan ce i ro, ge ran do no vas opor tu ni da des de 
ocu pa ção e ren da (TC – 003.749/2001-1).

– Nº 41, de 2002 (nº 1.073/2002, na ori gem), de
8 do cor ren te, en ca mi nhan do có pia da De ci são nº
447, de 2002 – TCU (Ple ná rio), bem como dos res -
pec ti vos Re la tó rio e Voto que a fun da men tam, so bre
Re la tó rio de Au di to ria Ope ra ci o nal re a li za da no Pro -
gra ma Ha bi tar – Bra sil, ope ra ci o na li za do pela Ca i xa
Eco nô mi ca Fe de ral – CEF, vi san do á aná li se do pla -
ne ja men to, da pro gra ma ção or ça men tá ria e da exe-
cu ção fi nan ce i ra (TC – 005.042/2000-3)

O Avi so nº 38, de 2002, vai à Co mis são de Ser vi-
ços de Infra-Estru tu ra e à de Fis ca li za ção e Con tro le.

O Avi so nº 39, de 2002, vai à Co mis são de Edu -
ca ção e à de Fis ca li za ção e Con tro le.

O Avi so nº 40, de 2002, vai à Co mis são de
Assun tos Eco nô mi cos e à de Fis ca li za ção e Con tro le.

O Avi so nº 41, de 2002, vai à Co mis são de
Assun tos Eco nô mi cos, à de Assun tos So ci a is e  à de
Fis ca li za ção e Con tro le.

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 Ofí cio nº

S/11, de 1982 (nº 418/82, no ori gem), do Go ver no do
Esta do do Pará, so li ci tan do au to ri za ção do Se na do
Fe de ral para ali e nar uma área de ter ras de vo lu tas si -
tu a da no Mu ni cí pio de Moju à fir ma So co co-Agro in-
dús tri as da Ama zô nia Ltda.

Será fe i ta a de vi da co mu ni ca ção ao Go ver no do
Esta do do Pará.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Sras. e
Srs.Se na do res, peço a co la bo ra ção de V. Exªs com a
Mesa, no sen ti do de que co me ce mos ago ra a Ordem
do Dia, vis to que as ma té ri as dela cons tan tes são pa -
cí fi cas e rá pi das.

Em se gui da, pas sa re mos à lis ta de ora do res. Se 
não hou ver ob je ção, as sim pro ce de re mos.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Pas sa-se à

ORDEM DO DIA

Item 1:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 24, DE 2002
(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos do

Re que ri men to nº 268, de 2002 – art. 336, II,
com bi na do com o art. 338, IV, do

Re gi men to Inter no)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro-
je to de Re so lu ção nº 24, de 2002 (apre-
sen ta do pela Co mis são de Assun tos
Eco nô mi cos como con clu são de seu Pa -
re cer nº 380, de 2002, Re la tor: Se na dor
Ro me ro Jucá, com vo tos con trá ri os dos
Se na do res Anto nio Car los Jú ni or e Pa u lo
Sa u to), que au to ri za a União a con tra tar
ope ra ção de cré di to ex ter no, no va lor to -
tal de qua tor ze mi lhões, qua tro cen tos e
ses sen ta mil dó la res dos Esta dos Uni dos
da Amé ri ca, en tre a Re pú bli ca Fe de ra ti va
do Bra sil e o Ban co Inter na ci o nal para
Re cons tru ção e De sen vol vi men to (BIRD).
(Des ti na da ao fi nan ci a men to do Pro gra-
ma de Aper fe i ço a men to dos Instru men-
tos de Atu a ção do Ban co Cen tral do Bra -
sil e da Co mis são de Va lo res Mo bi liá ri os
– PROAT II).

À ma té ria po de rão ser ofe re ci das emen das até
o en cer ra men to da dis cus são.

Em dis cus são o pro je to, em  tur no úni co. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são. Em vo ta ção o pro je to.
Não ha ven do quem peça a pa la vra para en ca-

mi nhar, en cer ro o en ca mi nha men to.
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As Sras. e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do, com os vo tos con trá ri os da Se na do ra
He lo í sa He le na e do  Se na dor Fer nan do Ri be i ro.

A ma té ria vai à Co mis são Di re to ra para a re da-
ção fi nal.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – So bre a
mesa, pa re cer da Co mis são Di re to ra ofe re cen do a re -
da ção fi nal ao Pro je to de Re so lu ção nº 24, de 2002,
que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se -
na dor Car los Pa tro cí nio.

É lido o se guin te:

PARECER Nº 430, DE 2002
(Da Co mis são Di re to ra)

Re da ção fi nal do Pro je to de Re so lu-
ção nº 24, de 2002.

A Co mis são Di re to ra apre sen ta a re da ção fi nal
do Pro je to de Re so lu ção nº 24, de 2002, que au to ri za
a União a con tra tar ope ra ção de cré di to ex ter no, no
va lor to tal de US$14,460,000.00 (ca tor ze mi lhões,
qua tro cen tos e ses sen ta mil dó la res nor te-ame ri ca-
nos), en tre a Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e o Ban -
co Inter na ci o nal para Re cons tru ção e De sen vol vi-
men to (BIRD).

Sala de Re u niões da Co mis são, 23 de maio de
2002. – Ra mez Te bet – Edi son Lo bão – Anto nio
Car los Va la da res – Car los Wil son.

ANEXO AO PARECER Nº 330, DE 2002

Faço sa ber que o Se na do Fe de ral
apro vou, e eu, Pre si den te, nos ter mos do
art. 48, in ci so XXVIII, do Re gi men to Inter -
no, pro mul go a se guin te

RESOLUÇÃO Nº  , DE 2002

Au to ri za a União a con tra tar ope ra-
ção de cré di to ex ter no, no va lor to tal de
US$14,460,000.00 (ca tor ze mi lhões, qua-
tro cen tos e ses sen ta mil dó la res nor-
te-ame ri ca nos), en tre a Re pú bli ca Fe de-
ra ti va do Bra sil e o Ban co Inter na ci o nal
para Re cons tru ção e De sen vol vi men to
(BIRD).

O Se na do Fe de ral re sol ve:
Art. 1º É a União au to ri za da a con tra tar ope ra-

ção de cré di to ex ter no, no va lor to tal de
US$14,460,000.00 (ca tor ze mi lhões, qua tro cen tos e
ses sen ta mil dó la res nor te-ame ri ca nos), en tre a Re -

pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e o Ban co Inter na ci o nal
para Re cons tru ção e De sen vol vi men to (BIRD).

Pa rá gra fo úni co. Os re cur sos ori un dos da au to ri-
za ção a que se re fe re o ca put des te ar ti go se rão des -
ti na dos ao fi nan ci a men to do Pro gra ma de Aper fe i ço-
a men to dos Instru men tos de Atu a ção do Ban co Cen -
tral do Bra sil e da Co mis são de Va lo res Mo bi liá ri os
(Pro at II), no âm bi to do Pro gra ma de Mo der ni za ção
do Esta do.

Art. 2º A ope ra ção de cré di to con sis te nas se-
guin tes con di ções e ca rac te rís ti cas:

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

II – cre dor: Ban co Inter na ci o nal para Re cons tru-
ção e De sen vol vi men to (BIRD);

III – va lor: US$14,460,000.00 (ca tor ze mi lhões,
qua tro cen tos e ses sen ta mil dó la res nor te-ame ri ca nos);

IV – ca rên cia: 60 (ses sen ta) me ses;
V – prin ci pal: em 20 (vin te) par ce las se mes tra is,

igua is e con se cu ti vas, ven cen do-se a pri me i ra em 15
de mar ço de 2007 e a úl ti ma em 15 de se tem bro de
2016, sen do as par ce las de pa ga men to do prin ci pal
no va lor de US$725,000.00 (se te cen tos e vin te e cin -
co mil dó la res nor te-ame ri ca nos), com ex ce ção da vi -
gé si ma, cujo va lor será de US$685,000.00 (se is cen-
tos e oi ten ta e cin co mil dó la res nor te-ame ri ca nos);

VI – ju ros: cal cu la dos a Li bor Base Rate mais
Li bor To tal Spre ad para 6 (seis) me ses em dó la res
nor te-ame ri ca nos, pa gá ve is se mes tral men te;

VII – pra zo: 174 (cen to e se ten ta e qua tro) me-
ses;

VIII – co mis são de com pro mis so: 0,75% a.a.,
(se ten ta e cin co cen té si mos por cen to ao ano), paga 
anu al men te so bre o sal do não de sem bol sa do;

IX – co mis são de aber tu ra: 1% (um por cen to)
so bre o va lor to tal do em prés ti mo, paga, de uma
vez, si mul ta ne a men te ao in gres so dos re cur sos.

Art. 3º A ce le bra ção do Con tra to a que se re fe re
esta au to ri za ção fica con di ci o na da à re no va ção do
res pec ti vo cre den ci a men to pelo Ban co Cen tral do
Bra sil.

Art. 4º O pra zo para o exer cí cio da pre sen te au -
to ri za ção é de 540 (qui nhen tos e qua ren ta) dias, a
con tar da data de sua pu bli ca ção.

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

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Estan do
a ma té ria em re gi me de ur gên cia, pas sa-se à ime di a-
ta apre ci a ção da re da ção fi nal.

Em dis cus são a re da ção fi nal. (Pa u sa.)
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Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a
dis cus são.

Em vo ta ção.
As Sras. e os Srs. Se na do res que a apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va da.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 2:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 25, DE 2002
(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos do

Re que ri men to nº 269, de 2002 – art. 336, II,
com bi na do com o art. 338, IV, do

Re gi men to Inter no)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro-
je to de Re so lu ção nº 25, de 2002 (apre-
sen ta do pela Co mis são de Assun tos
Eco nô mi cos como con clu são de seu Pa -
re cer nº 381, de 2002 , Re la tor: Se na dor
Ro meu Tuma, com abs ten ção do Se na-
dor Pa u lo Sou to), que au to ri za a União a
con tra tar ope ra ção de cré di to ex ter no, no 
va lor de até cen to e ses sen ta e sete mi-
lhões e cin qüen ta e qua tro mil dó la res
dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca, de prin -
ci pal, com o HSBC Bank plc e o Cré dit
Com mer ci al de Fran ce. (Des ti na da ao fi-
nan ci a men to de equi pa men tos para o
pro je to Mo der ni za ção da Fro ta da For ça
Aé rea Bra si le i ra).

À ma té ria po de rão ser ofe re ci das emen das até
o en cer ra men to da dis cus são.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem que i ra dis cu tir, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção o pro je to.
Não ha ven do quem peça a pa la vra para en ca-

mi nhar, en cer ro o en ca mi nha men to.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos.
Apro va do.
A ma té ria vai à Co mis são Di re to ra para a re da-

ção fi nal.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – So bre a

mesa, pa re cer da Co mis são Di re to ra ofe re cen do a re -
da ção fi nal ao Pro je to de Re so lu ção nº 25, de 2002,
que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se -
na dor Car los Pa tro cí nio.

É lido o se guin te:

PARECER Nº 431, DE 2002
(Da Co mis são Di re to ra)

Re da ção fi nal do Pro je to de Re so lu-
ção nº 25, de 2002.

A Co mis são Di re to ra apre sen ta a re da ção fi nal
do Pro je to de Re so lu ção nº 25, de 2002, que au to ri za
a União a con tra tar ope ra ção de cré di to ex ter no, no
va lor to tal de US$167,054,000.00 (cen to e ses sen ta e 
sete mi lhões, cin qüen ta e qua tro mil dó la res nor-
te-ame ri ca nos), de prin ci pal, com o HSBC Bank PLC
e o Cré dit Com mer ci al de Fran ce, des ti na da ao fi nan-
ci a men to de equ qa men tos para o pro je to “Mo der ni za-
ção da Fro ta da For ça Aé rea Bra si le i ra”.

Sala de Re u niões da Co mis são, 23 de maio de
2002. – Ra mez Te bet – Edi son Lo bão – Anto nio
Car los Va la da res – Car los Wil son.

ANEXO AO PARECER Nº 431, DE 2002

Faço sa ber que o Se na do Fe de ral
apro vou, e eu, Pre si den te, nos ter mos do
art. 48, in ci so XXVIII, do Re gi men to Inter -
no, pro mul go a se guin te.

RESOLUÇÃO Nº  , DE 2002

Au to ri za a União a con tra tar ope ra-
ção de cré di to ex ter no, no va lor to tal de
US$167,054,000.00 (cen to e ses sen ta e
sete mi lhões, cin qüen ta e qua tro mil dó-
la res nor te-ame ri ca nos), de prin ci pal,
com o HSBC Bank PLC e o Cré dit Com -
mer ci al de Fran ce, des ti na da ao fi nan ci a-
men to de equi va men tos para o pro je to
“Mo der ni za ção da Fro ta da For ça Aé rea
Bra si le i ra.”

O Se na do Fe de ral re sol ve:
Art. 1ª É a União au to ri za da, nos ter mos do art. 52, 

V, da Cons ti tu i ção Fe de ral, e da Re so lu ção nº 96, de
1989, res ta be le ci da pela Re so lu ção nº 17, de 1992, am -
bas do Se na do Fe de ral, a con tra tar ope ra ção de cré di to
ex ter no, no va lor de até US$167,054,000.00 (cen to e
ses sen ta e sete mi lhões, cin qüen ta e qua tro mil dó la res
nor te-ame ri ca nos), de prin ci pal, com o HSBC Bank
PLC e o Cré dit Com mer ci al de Fran ce, des ti na da ao fi -
nan ci a men to de equi pa men tos para o pro je to ”Mo der ni-
za ção da Fro ta da For ça Aé rea Bra si le i ra”.

Art. 2º A ope ra ção de cré di to de que tra ta o art.
1º apre sen ta as se guin tes ca rac te rís ti cas fi nan ce i ras:

I – va lor: US$167,054,000.00 (cen to e 
ses sen ta e sete mi lhões, cin qüen ta e qua -
tro mil dó la res nor te-ame ri ca nos), di vi di-
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dos, en tre os dois cre do res, nas se guin tes
par ce las:

a) HSBC Bank plc: US$95,968,000.00
(no ven ta e cin co mi lhões, no ve cen tos e ses -
sen ta e oito dó la res nor te-ame ri ca nos);

b) Cré dit Com mer ci al de Fran ce:
US$71,086,000.00 (se ten ta e um mi lhões,
oi ten ta e seis mil dó la res nor te-ame ri ca nos);

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

III – ór gão exe cu tor: Mi nis té rio da De-
fe sa – Co man do da Ae ro náu ti ca;

IV – fi na li da de: fi nan ci a men to de 85%
(oi ten ta e cin co por cen to) dos equi pa men-
tos a se rem ad qui ri dos pelo Co man do da
Ae ro náu ti ca para o pro je to ”Mo der ni za ção
da Fro ta da For ça Aé rea Bra si le i ra“;

V – de sem bol so: ao for ne ce dor, con-
for me so li ci ta ções de de sem bol sos for ma is,
re fe ren tes aos bens for ne ci dos e ser vi ços
pres ta dos, ten do como data-li mi te 48 (qua-
ren ta e oito) me ses, con ta dos da data de
efe ti vi da de;

VI – ca rên cia: mí ni mo de 3 (três) e má xi-
mo de 6 (seis) me ses, en tre o pri me i ro de sem-
bol so e a pri me i ra par ce la de amor ti za ção;

VII – amor ti za ção: 10 (dez) par ce las
se mes tra is, igua is e con se cu ti vas, para
cada de sem bol so;

VIII – ju ros: USD Com mer ci al Inte rest
Re fe ren ce Rate (CIRR), para o pe río do de 2 
(dois) - 5 (cin co) anos, pre vis ta na data de
as si na tu ra do con tra to co mer ci al, ven cí ve is
se mes tral men te;

IX – taxa de uti li za ção: 0,375% (tre zen-
tos e se ten ta e cin co mi lé si mos por cen to) fi -
xos, so bre o va lor da ope ra ção;

X – des pe sas ge ra is: gas tos in cor ri dos
com a pre pa ra ção e efe ti vi da de do Con tra to
de Emprés ti mo, no va lor de até
US$10,000.00 (dez mil dó la res nor te-ame ri-
ca nos).

Art. 3º A au to ri za ção con ce di da por esta Re so lu-
ção de ve rá ser exer ci da no pra zo de 540 (qui nhen tos
e qua ren ta dias), con ta do da data de sua pu bli ca ção.

Art. 4º Esta Re so lu ção en tra em vi gor na data de 
sua pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Estan do
a ma té ria em re gi me de ur gên cia, pas sa-se à ime di a-
ta apre ci a ção da re da ção fi nal.

Em dis cus são a re da ção fi nal. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem que i ra dis cu tir, en cer ro a

dis cus são.

Em vo ta ção.

As Srªs e os Srs. Se na do res que a apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos.

Apro va da.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 3:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 112, DE 2001
(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos do

Re que ri men to nº 276, de 2001 – art. 336, II,
do Re gi men to Inter no)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Lei da Câ ma ra nº 112, de 2001 (nº 113/99,
na Casa de ori gem), que con ce de anis tia a
di ri gen tes ou re pre sen tan tes sin di ca is e
tra ba lha do res pu ni dos por par ti ci pa ção em
mo vi men to re i vin di ca tó rio, ten do.

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 162, de 2002, da Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor:
Se na dor José Edu ar do Du tra.

Du ran te o pra zo de cin co dias úte is pe ran te a
Mesa, não fo ram ofe re ci das emen das.

Pas sa-se à dis cus são do pro je to, em tur no úni co.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –

SE) – Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para dis cu tir.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do

a pa la vra ao Se na dor José Edu ar do Du tra.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –

SE. Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si-
den te, Sras. e Srs. Se na do res, tal vez es te ja mos hoje
es cre ven do o pe núl ti mo ca pí tu lo de uma no ve la que
se ar ras ta des de 1995. Digo pe núl ti mo ca pí tu lo por -
que acre di to que o úl ti mo seja a san ção, pela Pre si-
dên cia da Re pú bli ca, des te pro je to de lei. 

To dos de vem se re cor dar que, em 1995, hou ve
uma gre ve na Pe tro bras que du rou 32 dias e que foi
re pri mi da, com mu i to ri gor, pelo Go ver no Fe de ral.
Essa gre ve aca bou re dun dan do em cer ca de no ven ta
pu ni ções – em tor no de ses sen ta de mis sões e di ver-
sas sus pen sões – aos pe tro le i ros, in clu si ve a di ri gen-
tes sin di ca is, que, pela lei, ti nham es ta bi li da de. Tam-
bém, na oca sião, mul tas fo ram im pos tas aos di ver sos
sin di ca tos de pe tro le i ros do Bra sil – em tor no de um
mi lhão de re a is para cada sin di ca to –,  que, se vi es-
sem re al men te a ser apli ca das, pro vo ca ri am a in vi a bi-
li za ção e o fe cha men to des ses sin di ca tos.
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Na opor tu ni da de, eu e o De pu ta do Lu ci a no
Zica, do PT de São Pa u lo, apre sen ta mos dois pro je-
tos de lei, si mul ta ne a men te, no Se na do e na Câ ma ra.
Um que vi sa va a anis ti ar o pa ga men to das mul tas e
ou tro que vi sa va a anis ti ar os pe tro le i ros pu ni dos, ga -
ran tin do a re in te gra ção da que les que ha vi am sido de -
mi ti dos. Esses pro je tos ti ve ram um lon go ca mi nho na
Câ ma ra e no Se na do.

Ini ci al men te, tan to eu como o De pu ta do Lu ci a no
Zica pri o ri za mos a tra mi ta ção do pro je to de anis tia
das mul tas; pri me i ro, por que ava liá va mos que te ria
ma i or pos si bi li da de de ser apro va do e, se gun do, por -
que es ta va em jogo a so bre vi vên cia dos pró pri os sin -
di ca tos e, con se quen te men te, da ca pa ci da de de or -
ga ni za ção da ca te go ria pe tro le i ra.

Foi apro va do, pri me i ro, o pro je to do De pu ta do
Lu ci a no Zica, por acor do fe i to na Câ ma ra dos De pu-
ta dos. O pro je to, apro va do por acor do de li de ran ças,
veio para o Se na do, onde tam bém foi apro va do por
acor do de li de ran ças. Foi apro va do por una ni mi da de.

Logo de po is, fo mos sur pre en di dos com o veto
in te gral do Go ver no ao pro je to que ha via sido apro va-
do por una ni mi da de. No en tan to, não es mo re ce mos,
já que ain da ha via o pro je to de mi nha au to ria tra mi-
tan do aqui no Se na do. Re to ma mos as ne go ci a ções e
as ar ti cu la ções, eu e o De pu ta do Lu ci a no Zica, no Se -
na do e na Câ ma ra, no sen ti do de vi a bi li zar a apro va-
ção do nos so pro je to. Con se gui mos a apro va ção do
nos so pro je to, mais uma vez, por acor do de li de ran-
ças aqui no Se na do. O pro je to foi à Câ ma ra dos De -
pu ta dos, onde tam bém foi apro va do. Foi à san ção.
Aca bou sen do san ci o na do com al guns ve tos que não
im pe di ram a apli ca ção do nos so ob je ti vo, que era a
anis tia das mul tas.

Par ti mos para as ar ti cu la ções, as con ver sas e a
luta no sen ti do de apro var o pro je to de anis tia dos de -
mi ti dos. Nes se in te rim, en cer rou-se a le gis la tu ra, e o
De pu ta do Lu ci a no Zica, in fe liz men te, não foi re e le i to.
Por tan to, seu pro je to na Câ ma ra foi ar qui va do. O De -
pu ta do Jair Me ne guel li, no iní cio de 99, re a pre sen tou
o pro je to do De pu ta do Lu ci a no Zica. 

Con co mi tan te men te, tra ba lhá va mos para a apro -
va ção do pro je to no Se na do. Con se gui mos apro var, no
Se na do, o pro je to da for ma como ha via sido re la ta do
pelo Se na dor Ro ber to Re quião, ga ran tin do a re in te gra-
ção dos de mi ti dos e,  en ten den do que a anis tia deve ge -
rar to dos os efe i tos a ela ine ren tes, pre ven do o pa ga-
men to dos sa lá ri os atra sa dos nes se pe río do.

Na oca sião, in clu si ve, a Li de ran ça do Go ver no
no Se na do apre sen tou uma emen da es ta be le cen do
que essa apro va ção da lei não te ria efe i tos fi nan ce i-
ros. Essa emen da foi re je i ta da pela Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia; veio ao ple ná rio, e
tam bém foi re je i ta da. O pro je to foi à Câ ma ra com o
tex to que ha via sido apro va do pela CCJ.

Ao mes mo tem po, es ta va em dis cus são, na Câ -
ma ra, o pro je to do De pu ta do Jair Me ne guel li. Hou ve
um acor do com as Li de ran ças do Go ver no, no sen ti do
de apro var o pro je to com um § 1º, es ta be le cen do que
o dis pos to no ar ti go an te ri or, que era da re in te gra ção,
só ge ra ria efe i tos fi nan ce i ros a par tir da pu bli ca ção da 
lei. Por tan to, não im pli ca ria pa ga men to re tro a ti vo dos
sa lá ri os, mas es ta be le cia que esse pe río do de afas ta-
men to se ria com pu ta do para efe i to de tem po de ser vi-
ço, pro gres são sa la ri al e tam bém ga ran tia o pa ga-
men to das con tri bu i ções pre vi den ciá ri as, tan to pú bli-
ca quan to pri va da.

Fi ca mos, en tão, com dois pro je tos: um, da Câ -
ma ra, que já ha via sido en ca mi nha do para o Se na do,
que é esse que es ta mos vo tan do ago ra; e um pro je to
do Se na do, en ca mi nha do à Câ ma ra, que ga ran tia o
pa ga men to in te gral dos sa lá ri os. Ti ve mos, en tão – eu, 
o De pu ta do Jair Me ne guel li e a li de ran ça dos pe tro le i-
ros – uma re u nião com o en tão Mi nis tro Arthur Vir gí-
lio. Como gato es cal da do tem medo de água fria, da
mes ma for ma que já ha via sido apro va do um pro je to,
por una ni mi da de, nas duas Ca sas, mas ha via sido ve -
ta do pelo Pre si den te, que ría mos ter a ga ran tia de que 
isso não acon te ce ria. Por tan to, hou ve um acor do com 
o en tão Mi nis tro Athur Vir gí lio de que o Go ver no san -
ci o na ria o pro je to que veio da Câ ma ra, que é este que 
es ta mos vo tan do ago ra.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, em bo ra
eu fos se o au tor de uma ma té ria, um pro je to que foi
apro va do pelo Se na do e es ta va na Câ ma ra, sem pre
en ten de mos que, nes sa ques tão, nun ca hou ve nem
ha ve ria dis cus são de pa ter ni da de, até por que tan to
com o De pu ta do Lu ci a no Zica quan to com o De pu ta-
do Jair Me ne guel li, sem pre es ta be le ce mos uma par -
ce ria no sen ti do de apro var o pro je to que fos se viá vel
à apro va ção e ga ran ti da a sua san ção.

Fe liz men te, che ga mos a esse acor do, con se-
gui mos a as si na tu ra, no Se na do, de to dos os Lí de res
par ti dá ri os, e ga ran ti mos a apro va ção do pro je to, em
re gi me de ur gên cia. Te mos cer te za de que o pro je to
será apro va do, por una ni mi da de, e con fi a mos que
será san ci o na do pelo Pre si den te da Re pú bli ca, para,
como já dis se, en cer rar de vez essa no ve la.

Qu e ro re gis trar que es tão aqui pre sen tes, pres -
ti gi an do nos sa ses são, os com pa nhe i ros José Ge ni-
val do da Sil va, da Co mis são Na ci o nal dos De mi ti dos,
da FUP, e de João Anto nio de Mo ra is, Di re tor de
Assun tos Ju rí di cos e Insti tu ci o na is da Fe de ra ção Úni ca
dos Pe tro le i ros, da CUT, que aguar dam a vo ta ção des -
sa ma té ria. Te mos cer te za de que esse pro je to será
san ci o na do, co lo can do em toda sua ple ni tu de a anis -
tia, quer di zer, ao es que ci men to, um pro ces so que foi
am pla men te de ba ti do pelo Con gres so Na ci o nal.

Re gis tro tam bém a im por tân cia que teve o Po -
der Le gis la ti vo no en ca mi nha men to des sa ques tão.
To dos es ta mos de pa ra béns por che gar mos a esse fi -
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nal fe liz – em bo ra não sen do o ide al da qui lo por que
lu tá va mos. Acre di ta mos que o pro je to, da for ma que
está, aten de rá aos in te res ses de to dos. O nos so voto,
na tu ral men te, é fa vo rá vel. Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Com a
pa la vra o Se na dor Car los Pa tro cí nio.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO. Para
dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
Srªs. e Srs. Se na do res, que ro ape nas re gis trar a nos -
sa po si ção pes so al e do nos so Par ti do, o Par ti do Tra -
ba lhis ta Bra si le i ro.

Tra ta-se da re in te gra ção de cer ca de uma cen te-
na de pe tro le i ros, que, no seu mo vi men to jus to, re i vin-
di ca tó rio, en tre os anos de 90 e 96, ti ve ram os seus di -
re i tos to lhi dos, e tam bém mais de uma cen te na de
sin di ca lis tas que fo ram pu ni dos.

Em que pese o di re i to de gre ve, con sa gra do na
Cons ti tu i ção, o TST não jul gou o mé ri to des sa ques tão
e es ses pe tro le i ros fo ram in jus ta men te pu ni dos com a
de mis são. Pre ten de mos, hoje, re pa rar essa in jus ti ça.

Con gra tu la mo-nos com to dos os Mem bros des -
te Par la men to, que se de ti ve ram na apre ci a ção des sa
ma té ria, aque les que a apre sen ta ram e que bri ga ram
pela sua apro va ção.

Não se tra ta de re cur sos fi nan ce i ros de mon ta,
mas tão-so men te de re in te gra ção, con ta gem de tem -
po e des pe sas pre vi den ciá ri as.

Por tan to, vo ta mos fa vo ra vel men te a esse pro je-
to. O Con gres so Na ci o nal está de pa ra béns por re pa-
rar essa in jus ti ça, ou seja, to lher o di re i to de gre ve
cons ti tu ci o nal do tra ba lha dor bra si le i ro.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ti nua
em dis cus são. (Pa u sa.)

Não ha ven do mais quem peça a pa la vra, en cer-
ro a dis cus são.

Em vo ta ção. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem que i ra en ca mi nhar, en cer ro

o en ca mi nha men to.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria vai à san ção.

É o se guin te o pro je to apro va do:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 112, DE 2001

(Nº 113/99, na Casa de ori gem)

Con ce de anis tia a di ri gen tes ou re pre sen tan tes
sin di ca is e tra ba lha do res pu ni dos por par ti ci pa ção
em mo vi men to re i vin di ca tó rio.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º É con ce di da anis tia a di ri gen tes, re pre sen-

tan tes sin di ca is, e de ma is tra ba lha do res in te gran tes
da ca te go ria pro fis si o nal dos em pre ga dos da em pre sa

Pe tró leo Bra si le i ro S/A – PETROBRAS, que, no pe río-
do com pre en di do en tre 1º de se tem bro de 1994 e 1º de 
se tem bro de 1996, so fre ram pu ni ções, des pe di das ou
sus pen sões con tra tu a is, em vir tu de de par ti ci pa ção
em mo vi men to re i vin di ca tó rio, exer cí cio do man da to
ou re pre sen ta ção sin di cal, as se gu ra da aos dis pen sa-
dos ou sus pen sos a re in te gra ção no em pre go.

§ 1º O dis pos to nes te ar ti go so men te ge ra rá efe -
i tos fi nan ce i ros a par tir da pu bli ca ção des ta lei.

§ 2º Fica as se gu ra do o côm pu to do tem po de
ser vi ço, a pro gres são sa la ri al e o pa ga men to das con -
tri bu i ções pre vi den ciá ri as, tan to pú bli ca quan to pri va-
da, do pe río do com pre en di do en tre as dis pen sas ou
sus pen sões con tra tu a is e a vi gên cia des ta lei.

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

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 4:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 189, DE 2002

(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos do
Re que ri men to do nº 279 – art. 336, II,

com bi na do com o art. 338, IV, do
Re gi men to Inter no)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro-
je to de De cre to Le gis la ti vo nº 189, de
2002 (nº 1.659/2002, na Câ ma ra dos De-
pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a 
Asso ci a ção Rá dio Co mu ni tá ria de Vi tó ria
do Jari a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu-
são co mu ni tá ria na ci da de de Vi tó ria do
Jari, Esta do do Ama pá, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob n.º 416, de 2002, da Co-
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Gil vam Bor ges.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa.)
Com a pa la vra o Se na dor Gil vam Bor ges.
O SR. GILVAM BORGES (PMDB – AP. Para dis -

cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, que ro
so men te re gis trar, no ple ná rio des ta Casa, os nos sos
agra de ci men tos a V. Exª, à Mesa e a to dos os nos sos
que ri dos Se na do res que, ago ra, una ni me men te,
apro vam a Rá dio de Vi tó ria do Jari. Tra ta-se de uma
co mu ni da de dis tan te, no seio da Ama zô nia. O povo
de lá fica mu i to fe liz e, em nome dele, como Re la tor
da ma té ria, re gis tro nos sos sin ce ros agra de ci men tos
ao Ple ná rio do Se na do Fe de ral.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ti nua
em dis cus são.

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, en cer ro
o en ca mi nha men to.

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

Apro va do.
A ma té ria vai a pro mul ga ção.

É o se guin te o pro je to apro va do:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 189, DE 2002

(Nº 1.659/02, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção Rá dio Co mu ni tá ria de Vi tó ria do
Jari a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria na ci da de de Vi tó ria do Jari,
Esta do do Ama pá.

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

ta ria nº 592, de 11 de ou tu bro de 2001, que au to ri za a
Asso ci a ção Rá dio Co mu ni tá ria de Vi tó ria do Jari 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 Vi -
tó ria do Jari, Esta do do Ama pá.

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

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 5:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 154, DE 2002

(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos do
Re que ri men to do nº 280 –  art. 336, II, com bi na do

com o art. 338, IV, do Re gi men to Inter no)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je-
to de De cre to Le gis la ti vo nº 154, de 2002
(nº 1.412/2001, na Câ ma ra dos De pu ta-
dos), que apro va o ato que ou tor ga a con -
ces são à R. B. – Rá dio e Te le vi 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 Li nha-
res, Esta do do Espí ri to San to, ten do.

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 415, de 2002, da
Co mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Ri car do
San tos, com abs ten ção do Se na dor Ge ral do Cân -
di do.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção. (Pa u sa.)

Não ha ven do quem que i ra en ca mi nhar, en cer ro
o en ca mi nha men to.

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

Apro va do.
A ma té ria vai a pro mul ga ção.

É o se guin te o pro je to apro va do:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 154, DE 2002

(Nº 1.412/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga con ces-
são à RB _ Rá dio e Te le vi 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 Li nha res,
Esta do do Espí ri to San to.

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

cre to s/nº – Rá dio e Te le vi são Ltda. para ex plo rar, por
dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra -
di o di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de de Li-
nha res, Esta do do Espí ri to San to.

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

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 6:

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 116, DE 2002

Se gun da ses são de dis cus são, em
pri me i ro tur no, do Pro je to de Lei do Se-
na do nº 116, de 2002, de ini ci a ti va da Co -
mis são Mis ta de Se gu ran ça Pú bli ca, que
acres cen ta ar ti go ao Có di go Pe nal e mo -
di fi ca a pena co mi na da aos cri mes de
cor rup ção ati va e pas si va.

Em dis cus são o pro je to, em pri me i ro tur no. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem que i ra en ca mi nhar, en cer ro

o en ca mi nha men to.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria cons ta rá da Ordem do Dia opor tu na-

men te, para o se gun do tur no, obe de ci do o in ters tí cio
re gi men tal.

É o se guin te o pro je to apro va do:
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O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 7:

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 115, DE 2002

Pri me i ra ses são de dis cus são, em
pri me i ro tur no, do Pro je to de Lei do Se-
na do nº 115, de 2002, de ini ci a ti va da Co -

mis são Mis ta de Se gu ran ça Pú bli ca, que
dis põe so bre o Sis te ma Na ci o nal Anti-
dro gas; so bre a pre ven ção, a re pres são e 
o tra ta men to; de fi ne cri mes, re gu la o pro -
ce di men to nos cri mes que de fi ne e dá
ou tras pro vi dên ci as.

Em dis cus são o pro je to, em pri me i ro tur no. (Pa u sa.)
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Não ha ven do quem peça a pa la vra, a ma té ria
cons ta rá da Ordem do Dia da pró xi ma ses são de li be-
ra ti va para a se gun da ses são de dis cus são, em pri -
me i ro tur no.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 8:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 437, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je-
to de De cre to Le gis la ti vo nº 437, de 2001
(nº 1.083/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que au to ri za a Asso ci a-
ção dos Pro du to res e Mo ra do res do Mu ni-
cí pio de Con de ú ba a exe cu tar ser vi ço de
ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
Con de ú ba, Esta do da Ba hia, ten do.

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 155, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Wal deck
Orné las.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem que i ra en ca mi nhar, en cer ro

o en ca mi nha men to.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.

É o se guin te o pro je to apro va do:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 437, DE 2001

(Nº 1.083/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção, dos Pro du to res e Mo ra do res do
Mu ni cí pio de Con de ú ba a exe cu tar ser vi-
ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de
de Con de ú ba, Esta do da Ba hia.

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

Por ta ria nº 549, de 14 de se tem bro de 2000, que au -
to ri za a Asso ci a ção dos Pro du to res e Mo ra do res,
do Mu ni cí pio de Con de ú ba 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 Con de ú ba, Esta -
do da Ba hia.

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

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 9:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 439, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro-
je to de De cre to Le gis la ti vo nº 439, de
2001 (nº 1.125/2001, na Câ ma ra dos De-
pu ta dos), que apro va o ato que ou tor ga
per mis são à Empre sa de Co mu ni ca ção
Gran de Rio 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 Pe ne do, Esta do
de Ala go as, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 222, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor ad hoc: Se na dor Te o tô-
nio Vi le la Fi lho, com abs ten ções dos Se na do res Edu -
ar do Su plicy e Ge ral do Cân di do.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem que i ra en ca mi nhar, en cer ro

o en ca mi nha men to.
As Srªs e os Srs. Se na do res que 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 439, DE 2001

(Nº 1.125/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga per mis são
à Empre sa de Co mu ni ca ção Gran de Rio
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 ci-
da de de pe ne do, Esta do de Ala go as.

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

ta ria nº 613, de 4 de ou tu bro de 2000, que ou tor ga
per mis são à Empre sa de Co mu ni ca ção Gran de Rio
Ltda., para ex plo rar, por dez anos, sem di re i to de ex -
clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre-
qüên cia mo du la da na ci da de de Pe ne do, Esta do de
Ala go as.

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

Maio de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sex ta-fe i ra  24 09067

Mi cro nº 4

    723MAIO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 10:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 440, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 440, de 2001 (nº
1.140/2001, 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 Qu i lom bo para exe cu tar ser vi ço
de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo-
du la da na ci da de de Rio Lar go, Esta do de
Ala go as, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 223, de
2002, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Te o tô nio Vi le la Fi lho, com abs ten-
ções dos Se na do res Edu ar do Su plicy e Ge -
ral do Cân di do.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem que i ra en ca mi nhar, en cer ro

o en ca mi nha men to.
As Srªs e os Srs. Se na do res que 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 440, DE 2001

(Nº 1.140/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga per mis são
à Fun da ção Qu i lom bo para exe cu tar ser -

vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên-
cia mo du la da na ci da de de Rio Lar go,
Esta do de Ala go as.

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

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re à
por ta ria nº 809, de 28 de de zem bro de 2002, que
ou tor ga a per mis são à Fun da ção Qu i lom bo para
exe cu tar, por dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de,
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du-
la da, com fins ex clu si va men te edu ca ti vos, na ci da de
de Rio Lar go, Esta do de Ala go as.

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

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Esgo ta-
das as ma té ri as cons tan tes da Ordem do Dia.

A Pre si dên cia es cla re ce ao Ple ná rio que, em
vir tu de da re a li za ção da ses são con jun ta do Con-
gres so Na ci o nal para ele i ção do Con se lho de Co-
mu ni ca ção So ci al, não ha ve rá ses são do Se na do
Fe de ral na pró xi ma ter ça-fe i ra.

Enca re ço a pre sen ça das Srªs e dos Srs. Se-
na do res à ses são con jun ta do Con gres so Na ci o nal,
na pró xi ma ter ça-fe i ra, às 14 ho ras, que tra ta rá de
ma té ria mu i to im por tan te, que vem sen do dis cu ti da
des de 1988, e que ago ra terá so lu ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – So bre a 
mesa, pro je tos re ce bi dos da Câ ma ra dos De pu ta dos
que se rão li dos pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio,
Se na dor Car los Pa tro cí nio.

São li dos o se guin tes:
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O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A Pre si-
dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que, re la ti va men te aos
Pro je tos de De cre to Le gis la ti vo n.ºs 192 a 199, de
2002, cu jos pa re ce res fo ram li dos an te ri or men te, tra -
mi ta rão com pra zo de ter mi na do de 45 dias, nos ter -
mos do art. 223, § 1º da Cons ti tu i ção Fe de ral, e de
acor do com o art. 122, in ci so II, le tra b, do Re gi men to
Inter no, po den do re ce ber emen das pelo pra zo de cin -
co dias pe ran te a Co mis são de Edu ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A Pre si-
dên cia agra de ce a ma ne i ra como as Srªs e os Srs.
Se na do res aca ta ram a nos sa su ges tão para a bre vi-
da de dos tra ba lhos.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Vol ta-se
à lis ta de ora do res.

Con ce do a pa la vra, pela or dem de ins cri ção, ao
Se na dor Edu ar do Su plicy.

Con vi do o Se na dor Lind berg Cury para pre si dir
esta ses são do Se na do, por que, por mo ti vo de for ça
ma i or, te rei de au sen tar-me.

O SR. LINDBERG CURY (PFL – DF) – Sr. Pre si-
den te, se ria uma hon ra mu i to gran de, mas te nho um
com pro mis so.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Como o
Se na dor Lind berg Cury tem um com pro mis so, con vi-
do o Se na dor Ca sil do Mal da ner para pre si dir nos sos
tra ba lhos. Agra de ço a am bos.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora-
dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, há um
ar ti go hoje do Eco no mis ta Pa u lo No gue i ra Ba tis ta Jú -
ni or so bre o efe i to Fer nan do Hen ri que Car do so, que
me re ce uma re fle xão do Se na do Fe de ral.

O Efe i to FHC.
Ulti ma men te, tem-se fa la do mu i to no

“efe i to Lula”. O co i ta do ain da não é (e tal vez
nun ca che gue a ser) pre si den te da Re pú bli-
ca, mas já pro duz os seus efe i tos eco nô mi-
cos e im pac tos so bre as ex pec ta ti vas dos
mer ca dos, pre nun ci an do (se gun do al guns)
fu tu ras ca tás tro fes à moda ar gen ti na.

Lula tem fe i to um enor me e co mo ven te
es for ço para ne u tra li zar essa onda e tor-
nar-se pa la tá vel ao es ta blish ment. Se gun-
do pu bli cou a Fo lha (e não hou ve des men ti-
do), o can di da to do PT che gou a di zer que
não é con tra a Alca, pois isso sig ni fi ca ria ser 
con tra uma po lí ti ca de li vre co mér cio. De cla-
rou, tam bém, que re no va rá o acor do com o
FMI, por que pre ten de “as su mir os com pro-
mis sos as su mi dos por este país”. Por ta-vo-

zes eco nô mi cos do par ti do as se gu ram que
o PT man te rá o mo de lo de me tas para a in -
fla ção e a po lí ti ca de su pe rá vits fis ca is pri-
má ri os. Só fal ta pro me ter que Pe dro Ma lan
con ti nu a rá mi nis tro da Fa zen da [o que cer -
ta men te não é o pro pó si to, com todo o res -
pe i to ao Mi nis tro da Fa zen da].

Não obs tan te, a onda con ti nua. Os ele-
va dos prê mi os de ris co pa gos pelo Bra sil
vêm sen do atri bu í dos à in se gu ran ça pro vo-
ca da pela fal ta de con sis tên cia das pro pos-
tas eco nô mi cas de Lula e ou tros can di da tos
da opo si ção. O “efe i to Lula” ga nhou vida
pró pria e pa re ce ope rar in de pen den te men te
do que diga ou pro me ta o lí der nas pes qui-
sas de in ten ção de voto.

Não po de mos es que cer, en tre tan to,
que exis te um efe i to mu i to mais pal pá vel e
da no so do que qual quer ou tro. Afi nal, tra-
ta-se de um ve lho co nhe ci do nos so: o efe i to
FHC.

Tal vez nun ca te nha exis ti do um go ver no
em que é tão gran de a dis tân cia en tre re tó ri ca
e re a li da de. A re tó ri ca é de aus te ri da de, equi -
lí brio, dis ci pli na. A re a li da de é, em mu i tos as -
pec tos, qua se di a me tral men te opos ta: dé fi cits,
ins ta bi li da de e fra gi li da de fi nan ce i ra.

A com pa ra ção dos in di ca do res ma cro-
e co nô mi cos bra si le i ros com os de ou tros
pa í ses não é, em ge ral, fa vo rá vel a nós.
Peço a pa ciên cia do le i tor para men ci o nar
al guns exem plos.

E, aí, é que Pa u lo No gue i ra Ba tis ta des trin cha
al guns da dos im por tan tes so bre o se tor pú bli co bra -
si le i ro e a con du ção dos nos sos da dos fun da men ta-
is ma cro e co nô mi cos.

O se tor pú bli co bra si le i ro su por ta hoje
uma pe sa da car ga de ju ros. Le van ta men to
pu bli ca do pelo FMI, com da dos para sete
pa í ses da Amé ri ca La ti na (Argen ti na, Bra sil,
Chi le, Co lôm bia, Mé xi co, Peru e Ve ne zu e la)
e cin co pa í ses do Les te da Ásia (Co réia do
Sul, Fi li pi nas, Indo né sia, Ma lá sia e Ta i lân-
dia), mos tra que o Bra sil ocu pa, nes se par ti-
cu lar, po si ção de gran de des ta que.

No pe río do 1996/2000, a des pe sa de
ju ros do go ver no ge ral (in clu in do go ver no
cen tral, go ver nos es ta du a is e mu ni ci pa is) al -
can çou, no caso bra si le i ro, 8% do PIB e
20,5% do gas to pú bli co to tal. Ne nhum dos
ou tros 11 pa í ses re gis tra da dos pró xi mos
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aos do Bra sil A mé dia sim ples para a car ga
de ju ros do go ver no ge ral dos ou tros pa í ses
la ti no-ame ri ca nos foi de 2,6% do PIB e
10,9% do gas to pú bli co to tal nes se pe río do.
Para os asiá ti cos, 2,3% do to tal do PIB e
10,4% do gas to pú bli co.

Ale ga-se, às ve zes, que a dí vi da pú bli-
ca bra si le i ra não é ele va da para pa drões in -
ter na ci o na is. Isso era cer ta men te ver da de
no iní cio da era FHC. Com o pas sar dos
anos e o rá pi do cres ci men to da dí vi da, a
afir ma ção já não é tão vá li da. No Bra sil, a
dí vi da bru ta do go ver no ge ral al can çou nada 
me nos do que 71,3% do PIB no fi nal do ano 
pas sa do. Nos Esta dos Uni dos, por exem plo,
o dado cor res pon den te para fins de 2001 foi 
55,4% do PIB. Na Ale ma nha, na Fran ça, e
no Re i no Uni do, a dí vi da bru ta do go ver no
ge ral tam bém é me nor do que no Bra sil.

Em al guns pa í ses de sen vol vi dos (Ca-
na dá, Itá lia e Ja pão, por exem plo), o go ver-
no ge ral apre sen ta um ní vel de en di vi da-
men to bru to mais ele va do do que no caso
bra si le i ro. Mas, mes mo nes ses pa í ses, a fra -
gi li da de fi nan ce i ra do se tor pú bli co não é
um pro ble ma tão gra ve quan to no Bra sil. No
nos so caso, a dí vi da é de pra zo mais cur to
e car re ga ta xas de juro mu i to mais al tas. E o 
ris co de que sur jam di fi cul da des de re fi nan-
ci a men to é mais ele va do. No que diz res pe i-
to às con tas ex ter nas, o Bra sil tam bém não
se sai bem em com pa ra ções in ter na ci o na is.
Pro je ções para 2002 re fe ren tes a um con-
jun to de 25 eco no mi as “emer gen tes”, pu bli-
ca das pela re vis ta The Eco no mist, in di cam
que só dois (Po lô nia e Re pú bli ca Tche ca)
apre sen ta rão dé fi cits em con ta cor ren te su -
pe ri o res ao do Bra sil como per cen ta gem do
PIB. Nes se le van ta men to, as eco no mi as do
Les te da Ásia apa re cem to das com po si ção
su pe ra vi tá ria, as sim como a Argen ti na, a
Ve ne zu e la e a Rús sia.

Em ter mos de cres ci men to eco nô mi co,
a nos sa per for man ce re la ti va tam bém tem
sido so frí vel. Em 2000 e 2001, o PIB dos pa -
í ses em de sen vol vi men to cres ceu 5,7% e
4%, em mé dia. O do Bra sil, 4,4% e 1,5%.

A com pa ra ção não nos fa vo re ce nem
mes mo em ter mos de in fla ção, cujo con tro le
é a gran de re a li za ção da era FHC. A taxa de 
in fla ção mé dia (pre ços ao con su mi dor) nos
pa í ses em de sen vol vi men to foi de 6,1%, em 

2000, e 5,7%, em 2001. No Bra sil, 7% e
6,8%, res pec ti va men te.

Mas, em tem pos de ele i ção, nada dis-
so im por ta. O go ver no con ti nu a rá mi nis tran-
do, sem pes ta ne jar, as suas li ções de su-
ces so, res pon sa bi li da de e se ri e da de.”

As ob ser va ções aqui con ti das es tão a in di car
que se ria pró prio ao Go ver no Fer nan do Hen ri que Car -
do so e aos seus por ta-vo zes um ma i or grau de hu mil-
da de, ain da mais de po is da no tí cia hoje pu bli ca da se-
gun do a qual a dí vi da mo bi liá ria do go ver no fe de ral
em tí tu los pú bli cos cres ceu 1,11%, em abril, pas san do
de R$626,3 bi lhões, em mar ço, para R$633,3 bi lhões.
Por tan to, des de o iní cio do Go ver no Fer nan do Hen ri-
que Car do so, a dí vi da mo bi liá ria fe de ral cres ceu de
cer ca de R$61 bi lhões para mais de R$633 bi lhões, o
que sig ni fi ca uma mul ti pli ca ção por mais do que dez.

Assim, Sr. Pre si den te, con ve nha mos, faz-se ne -
ces sá ria uma pos tu ra de ma i or cu i da do quan to às crí -
ti cas so bre a pos si bi li da de de Lula ser ele i to Pre si-
den te do Bra sil. Te mos a con vic ção de que, do pon to
de vis ta, in clu si ve, dos in ves ti do res ex ter nos, ha ve rá,
a mé dio e lon go pra zos, a ava li a ção de que Lula terá
as con di ções para fa zer do Bra sil uma so ci e da de
onde o cres ci men to seja mais es tá vel, mais ace le ra-
do. E, jus ta men te pe los es for ços que se rão re a li za dos
para me lho rar a dis tri bu i ção da ren da e er ra di car a
po bre za com ins tru men tos ra ci o na is de po lí ti ca eco -
nô mi ca, a nos sa ex pec ta ti va é que o Bra sil se tor na rá
uma na ção mais equi li bra da e, por isso, terá um cres -
ci men to eco nô mi co mu i to mais es tá vel. Con se qüen-
te men te, as con di ções de se gu ran ça para o povo bra -
si le i ro se rão, in clu si ve, ma i o res.

Os pró pri os in ves ti do res in ter na ci o na is, hoje tão
pre o cu pa dos com os ren di men tos de cur tís si mo pra zo,
ve ri fi ca rão que os in ves ti men tos po de rão ser ain da
mais se gu ros no Bra sil, em fun ção de uma pers pec ti va
de mé dio e de lon go pra zo mu i to mais sa u dá vel.

Mu i to obri ga do.

Du ran te o dis cur so do Sr. Edu ar do Su -
plicy o Sr. Ra mez Te bet, Pre si den te, de i xa a 
ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu pa da su-
ces si va men te pe los Srs. Ca sil do Mal da ner e 
Fran cis co Escór cio.

O SR. PRESIDENTE (Fran cis co Escór cio) –
Con ce do a pa la vra ao Se na dor Fer nan do Ri be i ro.
(Pa u sa.)

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ca sil do Mal da ner.
O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC.

Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora-
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dor.) – Sr. Pre si den te, no bres Co le gas, on tem, apre -
sen tei um pro je to com o ob je ti vo de fo men tar a pe-
que na pro du ção, prin ci pal men te o mi ni fún dio.

Mu i tas ve zes, em fun ção das in tem pé ri es, em
fun ção das ca tás tro fes, os pe que nos pro du to res per -
dem o que pro du zi ram. Nós, no Bra sil, não te mos um
se gu ro que pro te ja o pro du tor de for ma efi caz. Além
de se gu ros co mer ci a is, o que fun ci o na no Bra sil hoje
é o Pro a gro, que é re gi do pelo Go ver no Fe de ral. No
en tan to, fal tam re cur sos no Orça men to para esse pro -
gra ma. Pode-se men ci o nar tam bém o se gu ro fe i to por 
em pre sas, mas a co ber tu ra é pe que na, por que quan -
do acon te ce a es ti a gem ou a ca tás tro fe é ge ne ra li za-
da, não há pa ra le lo com a si tu a ção que en vol ve o se -
gu ro de um au to mó vel aci den ta do, por exem plo. No
caso da pro du ção, as per das são ge ne ra li za das e, por 
isso, a co ber tu ra não al can ça to dos.

Ontem, apre sen tei um pro je to com o ob je ti vo de
cri ar um fun do para aju dar a mi ni mi zar, prin ci pal men-
te, as per das dos pe que nos pro du to res bra si le i ros,
para evi tar que eles sa i am de suas pro pri e da des,
para que ali fi quem e te nham uma cer ta ga ran tia. Re -
cen te men te, sen ti mos o pro ble ma de per to, pois no
meu Esta do, na re gião do oes te ca ta ri nen se, hou ve
gran des per das em de cor rên cia de uma lon ga es ti a-
gem. Isso sói acon te cer, pre ci sa mos en con trar me ca-
nis mos para nos pro te ger.

Ontem, apre sen tei um pro je to nes se sen ti do.
Hoje, Sr. Pre si den te, no bres Co le gas, ve nho com
uma pro pos ta para fo men tar o eco tu ris mo.

O eco tu ris mo, no Bra sil e no mun do, está ga-
nhan do re le vo, está cres cen do. O eco tu ris mo tem mu -
i to a ofe re cer, prin ci pal men te para o Bra sil.

O pro je to, que pas sa rei ra pi da men te a es pe ci fi-
car, ado ta a ba le ia fran ca como sím bo lo na ci o nal do
eco tu ris mo e, no dis cor rer des te meu pro nun ci a men-
to, ex pli ca rei as ra zões des sa es co lha.

Art. 1º. Fica ado ta da a ba le ia fran ca como sím -
bo lo na ci o nal do eco tu ris mo.

Essa lei en tra em vi gor na data de sua pu bli ca ção.
Qual é a jus ti fi ca ção para um pro je to nes sa li -

nha, nes sa di re ção? Com um pou co de aten ção ire -
mos en ten der.

Du ran te vá ri os sé cu los, a ma i or par te da cap tu-
ra de ba le i as in ci diu so bre a cos te i ra e vul ne rá vel ba -
le ia fran ca (Eu ba la e na Aus tra lis), um dos ce tá ce os
mais fá ce is de se rem aba ti dos.

O pro lon ga do mas sa cre das ba le i as fran cas, em
águas bra si le i ras, e a cap tu ra in dis cri mi na da des ses
ma mí fe ros, em ou tros ma res aus tra is, im pe li ram a es -
pé cie para a be i ra da ex tin ção. Até o iní cio do sé cu lo

pas sa do, os ba le e i ros per se gui am e ma ta vam ba le i as
prin ci pal men te em bus ca de seu óleo, uti li za do na ilu -
mi na ção pú bli ca de ci da des como o Rio de Ja ne i ro, en -
tão ca pi tal do Bra sil, e como li gan te de ar ga mas sa
para cons tru ções. Ou tro ar ti go co bi ça do eram as bar -
ba ta nas, usa das na con fec ção dos es par ti lhos que
mol da vam a si lhu e ta das se nho ras da épo ca.

Os acor dos in ter na ci o na is, fir ma dos a par tir de
1930, con fe rin do pro te ção in te gral às ba le i as fran cas,
não im pe di ram, no en tan to, que a es pé cie con ti nu as-
se sen do ca ça da, si tu a ção que per du rou até a dé ca-
da de 70.

Se gun do as es ta tís ti cas ofi ci a is, o mar co fi nal da
in dús tria ba le e i ra, no Bra sil, se deu com a cap tu ra de
um es pé ci me, no ano de 1973. A par tir des sa data, a
ba le ia fran ca de sa pa re ceu da cos ta bra si le i ra, sen do,
por mu i tos, con si de ra da ex tin ta, em águas na ci o na is.

No iní cio da dé ca da de 80, sur gi ram os pri me i ros
in dí ci os a res pe i to da exis tên cia de uma po pu la ção so-
bre vi ven te no li to ral de San ta Ca ta ri na. A par tir des sa
des co ber ta, e com a cri a ção do “Pro je to Ba le ia Fran ca”
– cujo ob je ti vo fun da men tal, até hoje inal te ra do, é ga-
ran tir a re cu pe ra ção po pu la ci o nal e a so bre vi vên cia da
es pé cie em ma res bra si le i ros –, a cos ta ca ta ri nen se se
con fir mou como uma área ati va de re pro du ção das ba-
le i as fran cas no Bra sil, no ta da men te en tre o Cabo
de San ta Mar ta e a Ilha de San ta Ca ta ri na.

As es ta ções ba le e i ras de San ta Ca ta ri na eram
as mais aus tra is da cos ta bra si le i ra. Co nhe ci das
como ar ma ções, es ti ve ram em ope ra ção por mais de
dois sé cu los, en tre os anos de 1740 até 1973. Foi um
pe río do de ma tan ça.

Entre tan to, é im por tan te man ter o dis tan ci a-
men to his tó ri co. A caça à ba le ia, ape sar de hor ri vel-
men te pre da tó ria, foi fun da men tal para a co lo ni za ção
de nos so li to ral. Pro veu o sus ten ta men to das fa mí li as
de pes ca do res que vi vi am em si tu a ção de gran de iso -
la men to e di fi cul da de. Os ba le e i ros eram – e ain da
são – pes so as de gran de pres tí gio na co mu ni da de.
Sua pre sen ça e a de seus des cen den tes, no mo vi-
men to de pre ser va ção, va lo ri za ain da mais a dá di va
da so bre vi vên cia da ba le ia fran ca.

No Go ver no do Pre si den te José Sar ney, foi pro i-
bi da de fi ni ti va men te a sua caça e mo les ta men to, não
só das ba le i as – aliás, gran de Pre si den te, in clu si ve do 
Esta do de V. Exª, Sr. Pre si den te, Se na dor Fran cis co
Escór cio, que hoje pre si de esta ses são –, como tam -
bém de qual quer ce tá ceo, atra vés da Lei Fe de ral
7.643/87.

No dia 14 de se tem bro de 2000, o Pre si den te
Fer nan do Hen ri que Car do so cri ou a Área de Pro te-
ção Ambi en tal (APA) da Ba le ia Fran ca, em San ta Ca -
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ta ri na, que abran ge 156.100 hec ta res. São cer ca de
130 Km de li to ral, que in clu em 5 mi lhas de mar con tí-
guo, os cos tões, ex ten sões de la go as e áre as úmi das
as so ci a das, e di ver sas ilhas, que são ter ri tó ri os de
aves mi gra tó ri as. É uma exu be rân cia de be le zas na -
tu ra is, fo men tan do a in dús tria do tu ris mo no cen-
tro-sul do meu Esta do.

O tra ba lho de sen vol vi do pe las co mu ni da des
que per ten cem à APA da Ba le ia Fran ca, tra ba lho este
co or de na do pelo pro je to du ran te 20 anos, e ago ra
tam bém pelo Insti tu to Ba le ia Fran ca, está con tri bu in-
do de ci di da men te para o au men to das po pu la ções
das ba le i as no Bra sil. No ano pas sa do, du ran te o pe -
río do que elas per ma ne cem no nos so li to ral, que vai
de ju nho a no vem bro, fo ram avis ta das nos Esta dos do 
Rio Gran de do Sul, Pa ra ná, São Pa u lo e Rio de Ja ne i-
ro. Ou seja, por ca u sa das leis de pro te ção aos ce tá-
ce os e, prin ci pal men te, pelo cum pri men to das mes-
mas, as ba le i as fran cas es tão vol tan do aos lu ga res
que fre qüen ta vam há três sé cu los, que vai do Rio
Gran de do Sul à Ba hia.

Essas apa ri ções em ou tros Esta dos mos tram
que a ba le ia fran ca não é um pro du to tu rís ti co ex clu si-
vo do meu Esta do. Se gun do es tu dos ci en tí fi cos, elas
vol ta rão a fre qüen tar qua se todo o li to ral bra si le i ro
bre ve men te.

E que ro aqui des ta car um pon to de ex tre ma im -
por tân cia para a eco no mia na ci o nal: nes te ano de
2002, o mun do está co me mo ran do o “Ano Inter na ci o-
nal do Eco tu ris mo”, que é o seg men to da in dús tria do
tu ris mo que mais cres ce. Em 1999, o tu ris mo de ob -
ser va ção de ba le i as mo vi men tou em tor no de US$1
bi lhão – mais de 8 mi lhões de pes so as vi a ja ram es pe-
ci fi ca men te para ver ba le i as em 87 pa í ses e ter ri tó ri os
no mun do todo. Di fe ren te da caça à ba le ia, ati vi da de
de pre da do ra e con cen tra do ra de ren da, a ob ser va-
ção de ba le i as be ne fi cia co mu ni da des in te i ras. No
caso do meu Esta do, este ga nho é es pe ci al men te
bem-vin do, pois San ta Ca ta ri na tem uma ex ce len te
in fra-es tru tu ra tu rís ti ca, con cen tra da no li to ral, que
fica oci o sa du ran te o in ver no e pri ma ve ra, épo ca de
ba i xa tem po ra da. Ao ga ran tir um re fú gio para as ba le-
i as (APA da Ba le ia Fran ca), as no vas ge ra ções ado -
tam um mo de lo que com bi na cons ciên cia am bi en tal
com de sen vol vi men to eco nô mi co, ou seja, de sen vol-
vi men to sus ten tá vel.

Estu dos re a li za dos pela Embra tur nos dão con ta
de que um tu ris ta eu ro peu fica em mé dia 12 dias no
Bra sil e gas ta en tre US$85 a US$100 por dia. Se di vul-
gar mos na Eu ro pa, de uma for ma pro fis si o nal, que o
Bra sil tem o Tu ris mo de Obser va ção de Ba le i as, sem
som bra de dú vi da, va mos con se guir atra ir esse eco tu-

ris ta. Po rém, o mais im por tan te da vin da do tu ris ta es -
tran ge i ro é que ele não vai fi car 12 dias olhan do ape nas
para as ba le i as, vai pro cu rar ou tros pon tos tu rís ti cos: vai 
que rer co nhe cer as Ca ta ra tas do Igua çu, no Pa ra ná; o
Cris to Re den tor, no Rio de Ja ne i ro; o Pe lou ri nho, na Ba -
hia; os Ampa ra dos de Cima da Ser ra, no Rio Gran de do
Sul, en fim, ele vai cir cu lar pelo País, mo vi men tan do a
eco no mia das lo ca li da des por onde pas sar.

A ba le ia fran ca vem agre gar-se aos pro du tos tu -
rís ti cos que o Bra sil ven de lá fora. A ima gem tu rís ti ca do
Bra sil está mu dan do. Já não so mos mais um país só do
car na val e fu te bol. Mu i to já foi fe i to pela Embra tur, pe los
em pre sá ri os do ramo e pe las ONGs para mu dar essa
re a li da de. Mas mu i to ain da tem que ser fe i to. Jus ti ça
seja fe i ta, es ti ve na se ma na pas sa da, jun ta men te com o 
Se na dor Ge ral do Althoff e o re pre sen tan te do Insti tu to
Ba le ia Fran ca lá da Pra ia do Rosa-Imbi tu ba, Fer nan do
Rog gia (Tuca), com o Mi nis tro do Espor te e Tu ris mo, Sr.
Caio Luiz de Car va lho, e le va mos a ele al gu mas su ges-
tões para or de nar, or ga ni zar e di vul gar o tu ris mo de ob -
ser va ção de ba le ia no Bra sil.

Co lo ca mos a S. Exª a ne ces si da de de o País par -
ti ci par des se bolo de US$1 bi lhão e não das mi ga lhas,
ou seja, da fa tia que nos per ten ce por di re i to, por que te -
mos uma das leis am bi en ta is da fa u na e flo ra mais ri go-
ro sas do pla ne ta. Esta mos de sen vol ven do, de for ma
cons ci en te e or ga ni za da, esse seg men to do tu ris mo,
ten do como exem plo o Tu ris mo Vida, Sol e Mar, que é
pi o ne i ra e gran de in cen ti va do ra des se mo de lo.

O Mi nis tro, com seu gran de co nhe ci men to da
área em que atua, na mes ma hora de ter mi nou à
Embra tur que ana li sas se as su ges tões e fi zes se o
que fos se pos sí vel para con cre ti zá-las.

O Se na dor Ge ral do Althoff, que se li cen ci ou do
Se na do Fe de ral no dia de on tem, foi um gran de par -
ce i ro nes ta ca mi nha da. Sei que o Se na dor Adir Car -
do so Gen til, que veio subs ti tuí-lo nes ta Casa, será
tam bém um par ce i ro, como tam bém o é o Se na dor
Aris to rí des Vi e i ra Stad ler, nes ta luta para in cen ti var-
mos cada vez mais o eco tu ris mo no Bra sil.

O Go ver no Fe de ral está fa zen do a sua par te, o
Se na do Fe de ral tam bém, atra vés do pro je to de lei
que es tou apre sen tan do; as ONGs, os em pre sá ri os,
en fim, to dos es tão con tri bu in do, po rém nem tudo é
ale gria no ca mi nho das ba le i as. A Co mis são Ba le e i ra
Inter na ci o nal, re u ni da no Ja pão, re je i tou dois pro je tos
para a cri a ção de san tuá ri os para as ba le i as, in clu in-
do um, apre sen ta do pelo Bra sil, que pro i bi ria a caça
em todo o Atlân ti co Sul.

Há pa í ses de fen den do a vol ta da caça co mer ci-
al. Cre io que o Con gres so Na ci o nal não pode fi car
omis so di an te des sa trá gi ca no tí cia, pois a ba le ia que

09124 Sexta-fe i ra  24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2002

MAIO 2002780    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



vi si ta o nos so li to ral, para che gar e sair da qui, pas sa
por águas in ter na ci o na is, nas qua is, pela pro pos tas
de al guns, não te rão pro te ção ne nhu ma.

Di an te dos fa tos aqui ex pos tos, até mes mo para
re pa rar mos um erro his tó ri co co me ti do con tra esse
gi gan tes dos ma res, que che gam até 18 me tros de
com pri men to, com 40 a 60 to ne la das de peso, nada
mais jus to tor nar a ba le ia fran ca no Sím bo lo Na ci o-
nal do Eco tu ris mo, ati vi da de que tem como prin cí pi-
os, en tre ou tros, a edu ca ção am bi en tal e o de sen vol-
vi men to sus ten tá vel.

Sei que o Bra sil pos sui ou tros ani ma is que tam bém
me re cem ser sím bo los na ci o na is. Por tan to, que en ti da-
des que os re pre sen tam tam bém fa çam como o Insti tu to
Ba le ia Fran ca fez, vis to que há es pa ço para to dos.

Pe las ra zões ci ta das, con ta mos com o apo io
dos co le gas Se na do res para a apro va ção des ta pro -
pos ta, que en ten do ter um sig ni fi ca do ex tra or di ná rio.
Como on tem apre sen tei uma pro pos ta em re la ção
aos pe que nos pro du to res, para que pos sam ter seus
pro du tos pro te gi dos por um se gu ro que ve nha a atin -
gir a to dos, tam bém hoje es tou apre sen tan do uma
pro pos ta no sen ti do de cri ar mos um sím bo lo na ci o nal
para o eco tu ris mo: a ba le ia fran ca.

Há que se des ta car que a ba le ia fran ca não
anda lon ge do li to ral. Os tu ris tas, por tan to, po de rão
vê-las, da pra ia, brin can do, fa zen do aque les mo vi-
men tos na tu ra is en can ta do res. Des sa for ma, tu ris tas
não só do Bra sil, mas de todo mun do, te rão um lo cal
para as sis tir a esse belo es pe tá cu lo.

É ló gi co que os eu ro pe us, que fi cam, em mé dia,
12 dias no Bra sil e gas tam de US$85 a US$100 por
dia, não fi ca rão todo o tem po ad mi ran do as ba le i as,
mas se ria mais uma op ção. Por isso, de ve mos ofe re-
cer ou tros pro gra mas tu rís ti cos não só em San ta Ca -
ta ri na, mas em ou tros Esta dos. Essas me di das con tri-
bu i rão para o de sen vol vi men to sus ten ta do do nos so
País, este gi gan te ex tra or di ná rio.

Mais uma vez, que ro elo gi ar o Fer nan do Rog -
gia, gran de in cen ti va dor do Insti tu to Ba le ia Fran ca,
co nhe ci do como Tuca.

Para fi na li zar, jun to com os Se na do res ca ta ri-
nen ses, que ro con vi dar V. Exªs para le var mos avan te
este pro je to que, como dis se an te ri or men te, não be -
ne fi cia ape nas San ta Ca ta ri na, mas todo o Bra sil.

Com esta pro pos ta, te nho cer te za de que es ta-
re mos con tri bu in do para o de sen vol vi men to eco nô mi-
co e so ci al do País.

O SR. PRESIDENTE (Fran cis co Escór cio) – Se -
na dor Ca sil do Mal da ner, V. Exª é uma es tre la de pri -

me i ra gran de za nes ta Casa. O pro nun ci a men to de V.
Exª é dig no de um elo gio des ta Pre si dên cia.

Com a pa la vra o Se na dor Arlin do Por to.
O SR. ARLINDO PORTO (PTB – MG. Pro nun cia

o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srs. Se na do res, tra go à Casa um as sun to
que está pre o cu pan do os mi ne i ros, aque les que vi vem
em Mi nas e que têm re la ci o na men to com o Esta do.

Sa be mos que está pró xi mo de en cer rar o ho rá-
rio pre vis to da nos sa ses são, mas não po de ria de i xar
de fa zer um re gis tro. Esta mos em uma si tu a ção di fí cil
em nos so Esta do e com pe te a nós, Se na do res, es pe-
ci al men te aos in te gran tes da Co mis são de Assun tos
Eco nô mi cos, apro fun dar a dis cus são so bre os pro ble-
mas de Mi nas Ge ra is, para en con trar uma so lu ção
que será, na tu ral men te, es ten di da a ou tros Esta dos.

Em 1998, o en tão Go ver na dor hou ve por bem as si-
nar um con tra to de re ne go ci a ção da dí vi da de Mi nas Ge -
ra is com a União, no va lor de R$18 bi lhões, ten do sido
pago 10% des se va lor como en tra da, con di ção bá si ca
para a re ne go ci a ção da dí vi da. O sal do é cor ri gi do mo ne-
ta ri a men te com o IGPM-DI – hoje es ti ma do em 5% a 6%
ao ano – mais ju ros de 7,5% ao ano. Ape nas Mi nas Ge -
ra is e mais um Esta do re ne go ci a ram suas dí vi das com
ju ros de 7,5%, en quan to que os ou tros 25 Esta dos o fi ze-
ram com ju ros de 6%. A dí vi da, que era de R$18 bi lhões,
hoje ul tra pas sa a ci fra de R$28 bi lhões.

Nes ses qua tro anos, além do cres ci men to gi-
gan tes co da dí vi da, o Go ver no de Mi nas Ge ra is fez
um pa ga men to, com ju ros e amor ti za ção, da or dem
de R$4,5 bi lhões. E mais de R$130 mi lhões por mês
são pa gos, são se qües tra dos pelo Go ver no Fe de ral
por meio do con ge la men to ou da re ten ção de re pas-
ses de re cur sos.

Qu e ro lem brar que Mi nas Ge ra is, na mes ma
épo ca, em 1998, ti nha uma dí vi da ex ter na de R$836
mi lhões, dí vi da essa que já se apro xi ma de R$1 bi -
lhão ou, mais pre ci sa men te, R$982 mi lhões. Esse
fato so ma do à amor ti za ção, aos ju ros, à cor re ção mo -
ne tá ria e à des va lo ri za ção do dó lar co lo cam o Esta do
de Mi nas Ge ra is em uma con di ção con fli tan te. O que
fa zer pri me i ro? Cum prir seus com pro mis sos com cre -
do res? Cum prir os com pro mis sos com as or ga ni za-
ções in ter na ci o na is? Cum prir seus com pro mis sos
com o Go ver no Fe de ral? Ou con ti nu ar pro mo ven do o
de sen vol vi men to em nos so Esta do, cum prin do o
com pro mis so de pa gar seu pes so al?

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, cha mo a
aten ção de V. Exªs para al guns nú me ros que, na tu ral-
men te, me re cem uma re fle xão. Em 1999, o Pro du to
Inter no Bru to de Mi nas Ge ra is cres ceu 0,66%, en-
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quan to o PIB na ci o nal cres ceu 0,81%. No ano de
2000, Mi nas Ge ra is cres ceu 4,44%, en quan to o ín di-
ce na ci o nal foi de 4,36%. Se a eco no mia cres ce nes -
ses dois anos uma mé dia de 2,5% ao ano, como po -
de rá o Esta do pa gar ju ros que ul tra pas sam a 13% (ju -
ros mais cor re ção mo ne tá ria?)

O que está acon te cen do em Mi nas é exa ta men-
te o que está acon te cen do com o Bra sil. A di fe ren ça é
que o Bra sil tem en con tra do ou tras al ter na ti vas para
ro lar suas dí vi das in ter na e ex ter na.

Sr. Pre si den te, além do au men to ver ti gi no so da
nos sa dí vi da, a cada mês, a cada ano, au men ta o dé -
fi cit do nos so Esta do.

Em 1995, o dé fi cit foi de R$1,142 bi lhão. Em
1996, R$851 mi lhões. Em 1997, R$990 mi lhões. Em
1998, atin giu no va men te a ci fra de R$1,124 bi lhão.
Em 1999, fru to de um gran de ar ro cho em nos so Esta -
do, que in vi a bi li zou com ple ta men te os in ves ti men tos,
ti ve mos um dé fi cit de R$228 mi lhões. E no ano de
2001, foi de R$1,3 bi lhão o dé fi cit do Te sou ro do Esta -
do de Mi nas Ge ra is, ape nas no que se re fe re à re ce i ta
lí qui da em re la ção aos seus in ves ti men tos.

Por isso, pre o cu pa-nos so bre ma ne i ra me di da
re cen te do Te sou ro Na ci o nal que hou ve por bem re ter
par te do re cur so de vi do ao Esta do. Os re pas ses, que
nor mal men te são fe i tos, co me ça ram a ser re ti dos,
como ocor reu no iní cio de 1999. Nes te mês de maio,
já ti ve mos R$85 mi lhões re ti dos, por con se qüên cia
au men tan do ain da mais o dé fi cit, as di fi cul da des do
Esta do e o nos so fun ci o na lis mo co me ça a não re ce-
ber em dia.

A ar re ca da ção mé dia do Esta do de Mi nas Ge ra-
is, este ano, é de R$800 mi lhões/mês, en quan to te-
mos uma des pe sa de R$883 mi lhões/mês. São R$83
mi lhões de dé fi cit, todo mês, ape nas no que con cer ne
à re ce i ta e des pe sa. E aler to que, hoje, a des pe sa
com pes so al atin ge R$600 mi lhões por mês. E mais
pre o cu pan te ain da, 42% des se va lor re fe rem-se a pa -
ga men to a ina ti vos; con se quen te men te, ne nhu ma
pos si bi li da de po de ria exis tir de de i xar de fa zer o pa -
ga men to àque les que tan to con tri bu í ram com o nos so
Esta do. E, tam bém é pre o cu pan te o fato de que cres -
ce, a cada ano, o nú me ro de ina ti vos, au men tan do o
com pro mis so fi nan ce i ro do Esta do.

O cus te io da má qui na ad mi nis tra ti va apro xi-
ma-se de R$40 mi lhões, e não po de mos es que cer
que Mi nas Ge ra is tem 853 Mu ni cí pi os e 18 mi lhões
de ha bi tan tes, o que exi ge in ves ti men to e des pe sa
cons tan tes de cus te io nas áre as de sa ú de, edu ca-
ção, se gu ran ça pú bli ca; na ma nu ten ção e na me lho-
ria das nos sas es tra das es ta du a is, que es tão em

con di ções pre cá ri as, com ne ces si da de de se rem im -
ple men ta das.

Se não ti ver mos de sen vol vi men to, Sr. Pre si den-
te, não te re mos sa í da. Se não pro mo ver mos o de sen-
vol vi men to, não es ta re mos ge ran do ri que za, em pre-
go para a po pu la ção, es pe ci al men te para os jo vens
que, a cada dia, bus cam o mer ca do de tra ba lho.

Mas nos pre o cu pa – e aí, sim, com pe te a nós e
ao Se na dor Ca sil do Mal da ner que pre si de, nes te mo -
men to, esta ses são...

O Sr. Fran cis co Escór cio (PMDB – MA) – Se -
na dor Arlin do Por to, V. Exª me per mi te um apar te?

O SR. ARLINDO PORTO (PTB – MG) – Ouço V.
Exª com pra zer.

O Sr. Fran cis co Escór cio (PMDB – MA) – Se na-
dor Arlin do Por to, es tou aten to ao seu pro nun ci a men to,
que é dig no do elo gio de quem gos ta, de quem ama a
sua ter ra. V. Exª ama o Bra sil e, em es pe ci al, Mi nas Ge -
ra is. O pro nun ci a men to de V. Exª me co mo veu, por que,
as sim como eu amo o Ma ra nhão, V. Exª usa esta tri bu na
para pe dir, im plo rar o be ne fí cio da sua ter ra. Meus pa ra-
béns, que ri do ami go, com pe ten te ho mem pú bli co,
ex-Go ver na dor; ho mem tão ca ri nho so de Pa tos de Mi -
nas. Meus pa ra béns, Se na dor Arlin do Por to.

Mu i to obri ga do.
O SR. ARLINDO PORTO (PTB – MG) – Sou eu

quem agra de ce, Se na dor, so li ci tan do que faça par te
do meu pro nun ci a men to esse mo men to de so li da ri e-
da de de V. Exª, que re pre sen ta um Esta do que tam-
bém en fren tou e en fren ta di fi cul da des. Não há pos si bi-
li da de de nós, mem bros da Fe de ra ção, de sen vol ver-
mos uma ação iso la da. Enquan to a si tu a ção na ci o nal
es ti ver gra ve, to dos os Esta dos e to dos os nos sos ci -
da dãos es ta rão en fren tan do-a da mes ma for ma. E V.
Exª, com o sen ti men to e a ex pe riên cia que tem, sabe
bem que a mi nha ex pres são, nes te mo men to, é de pre -
o cu pa ção, de bus ca de al ter na ti vas que nós, como re -
pre sen tan tes dos Esta dos, por tan to ten do a res pon sa-
bi li da de de man ter a Fe de ra ção, pos sa mos es tar aqui
de ba ten do es sas ques tões. A si tu a ção é gra ve e com -
pe te a nós, ao Se na do da Re pú bli ca, bus car a in te gra-
ção e a união de es for ços para que a Fe de ra ção seja
man ti da. Enquan to ti ver mos Esta dos fra gi li za dos, não
con se gui re mos man ter a es tru tu ra ne ces sá ria para
esse pro ces so de de sen vol vi men to.

Mas es ta mos pre o cu pa dos tam bém com aqui lo
que pos sa ser apre sen ta do, den tro de uma al ter na ti va
glo bal, na Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos: R$4,5
bi lhões de re cur sos fo ram san gra dos de Mi nas Ge ra is
para o pa ga men to de ju ros, os qua is, sa be mos, nem
sem pre são apli ca dos como de ve ri am na pro mo ção do
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de sen vol vi men to. Entre tan to, Mi nas Ge ra is, por meio do 
Go ver na dor Ita mar Fran co, tem pro cu ra do, de toda for -
ma, trans por es ses li mi tes da di fi cul da de, bus can do,
jun to ao Te sou ro Na ci o nal, in ter rom per os blo que i os,
até que haja uma dis cus são sé ria de um en con tro de
con tas, para que pos sa mos di mi nu ir esse com pro me ti-
men to que atin ge 13% da ar re ca da ção to tal de Mi nas
Ge ra is e que, no mês de abril, ul tra pas sou 17% de toda
a ar re ca da ção do meu Esta do.

Eu não gos ta ria de ver os mi ne i ros na con di ção
de men di gos ou de pe din tes, mas na con di ção de al -
guém que que i ra con tri bu ir para fa zer des te Bra sil um
país gran di o so e uma na ção mais jus ta.

Mi nas Ge ra is está, na Jus ti ça, bus can do re ce ber
algo que, no en ten di men to do Go ver no da que le Esta -
do, é de vi do pelo Go ver no Fe de ral. Des ta co, en tre ou -
tras, uma ação que bus ca re ce ber R$900 mi lhões a tí -
tu lo de com pen sa ção, ação essa que se en con tra no
Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, re la ti va a pa ga men to de di -
fe ren ças do Fun def, em que o Go ver no Fe de ral não re -
pas sou aqui lo que era de vi do ao Go ver no do Esta do.
Da mes ma for ma, uma ne go ci a ção de cré di to jun to à
Ce mig no va lor de R$1,4 bi lhão, a fim de com pen sar a
trans fe rên cia de ati vi da des en tre a Ce mig e o Go ver no
Fe de ral. Um bi lhão de re a is de ati vos an ti gos da Ca i xa
Eco nô mi ca Esta du al, a Mi nas Ca i xa, o Ban co Cré di to
Real e o Bem ge. As car te i ras ha bi ta ci o na is fo ram
trans fe ri das para o Go ver no Fe de ral e, até hoje, não foi 
fe i to o re pas se des ses re cur sos.

Além dis so, Sr. Pre si den te, eu po de ria enu me rar
ou tros pon tos, mas que ro, da tri bu na des ta Casa, con -
cla mar to dos nós que re pre sen ta mos os Esta dos des ta
Fe de ra ção para que es te ja mos cons ci en tes da gra vi da-
de. Se falo em nome de Mi nas Ge ra is, con cla mo o apo io
das Srªs e dos Srs. Se na do res, mas cha mo a aten ção
para a res pon sa bi li da de de cada um, por que cada um
tem um com pro mis so ma i or: o com pro mis so com esta
Na ção, do qual faço ques tão de par ti ci par, e o faço na
pre sun ção de que é res pon sa bi li da de nos sa.

Não ve nho aqui pe dir fa vo res. Ve nho re cla mar
um di re i to dos Esta dos. A Fe de ra ção é cons ti tu í da de
Esta dos que pre ci sam ser har mô ni cos e for tes. Não
adi an ta ser uma Na ção rica se tem um povo po bre. O
povo mora no Esta do, no Mu ni cí pio, na ci da de. Por
isso, va mos, sim, de fen der o povo, para que ele faça
uma gran de Na ção.

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

Du ran te o dis cur so do Sr. Arlin do Porto
o Sr. Fran cis co Escór cio 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) –  Pre -
si dên cia re ce beu a Men sa gem nº 165, de 2002 (nº
396/2002, na ori gem), de 22 do cor ren te, pela qual o
Pre si den te da Re pú bli ca, nos ter mos do art. 52, in ci so
V, da Cons ti tu i ção Fe de ral, so li ci ta seja au to ri za da a
con tra ta ção de ope ra ção de cré di to ex ter no no va lor
equi va len te a US$ 64,800,000.00 (ses sen ta e qua tro
mi lhões e oi to cen tos mil dó la res dos Esta dos Uni dos
da Amé ri ca), de prin ci pal, com ga ran tia da Re pú bli ca
Fe de ra ti va do Bra sil, en tre o Go ver no do Esta do do
Acre e o Ban co Inte ra me ri ca no de De sen vol vi men to – 
BID, des ti na da ao fi nan ci ar, par ci al men te, o Pro gra-
ma de De sen vol vi men to Sus ten tá vel do Acre.

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

O SR. PRESIDENTE (Ca sil do Mal da ner) – O
Se na dor Tião Vi a na aguar da va a le i tu ra des sa men -
sa gem, com mu i ta ex pec ta ti va, em nome do Acre.

Con ce do a pa la vra ao pró xi mo ora dor ins cri to,
Se na dor Fran cis co Escór cio.

O SR. FRANCISCO ESCÓRCIO  (PMDB – MA.
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, um dos
ma i o res sen ti men tos da hu ma ni da de é a gra ti dão.
Por tan to, as so mo a esta tri bu na para agra de cer, em
nome dos fun ci o ná ri os des ta Casa, a ati tu de do Di re-
tor-Ge ral, Dr. Aga ci el da Sil va Maia; do 1° Se cre tá rio,
meu ami go, Se na dor Car los Wil son; do Pre si den te
des ta Casa, Se na dor Ra mez Te bet; e de to dos aque -
les que fi ze ram com que pu dés se mos be ne fi ci ar os
fun ci o ná ri os, por que eles me re ci am. Qu e ro, em es pe-
ci al, agra de cer tam bém ao Se na dor Ro me ro Jucá,
que, na úl ti ma sex ta-fe i ra, ocu pou esta tri bu na para
fa zer um ape lo no sen ti do de so li ci tar ao Go ver no o
re pas se de ver ba do fi nan ce i ro para que nós pu dés-
se mos fa zer aqui lo que era de vi do aos fun ci o ná ri os
des ta Casa. Meus pa ra béns a to dos.

Sr. Pre si den te, ou tro dia eu ocu pei esta tri bu na
para di zer ao Bra sil que, no Ma ra nhão, nós tí nha mos
uma gran de Go ver na do ra: a Go ver na do ra Ro se a na
Sar ney. Uma mu lher que en can ta va o Ma ra nhão com
sua ma ne i ra lin da e bri lhan te de ad mi nis trar o Esta do
com amor, com ca ri nho, com com pe tên cia. Isso fi cou
gra va do no co ra ção de to dos os ma ra nhen ses, re gião
em que a nos sa que ri da Go ver na do ra al can çou, nas
pes qui sas, ín di ces ma i o res já al can ça dos por um go -
ver nan te na que le es ta do. Meus pa ra béns à nos sa
que ri da Go ver na do ra Ro se a na Sar ney.

Mas, se falo da Go ver na do ra Ro se a na Sar ney,
tam bém que ro me re fe rir aos meus con ter râ ne os do
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Lago da Pe dra que se en con tram nas ga le ri as e, por tan-
to, po de rão ana li sar se es tou fa lan do ou não a ver da de.

Sr. Pre si den te, no Ma ra nhão sur ge um gran de
go ver na dor. Re fi ro-me a José Re i nal do Ta va res, a
quem co nhe ço de lon go tem po. Des de 1966, quan do
ti nha 26 anos de ida de, José Re i nal do Ta va res, hoje
Go ver na dor do Ma ra nhão, já per cor ria aque le Esta do,
de nor te a sul, de les te a oes te, plan tan do obras, ge -
ran do o de sen vol vi men to e co nhe cen do nos sa gen te.
Foi em 1966, no iní cio do Go ver no de José Sar ney,
que o jo vem en ge nhe i ro José Re i nal do Ta va res as su-
miu a Di re to ria-Adjun ta do DER, De par ta men to de
Estra da de Ro da gem, para, dois anos mais tar de, tor -
nar-se Di re tor-Ge ral do ór gão, tem po em que as fal tou
os pri me i ros qui lô me tros de es tra da do in te ri or do Ma -
ra nhão. Gran des de sa fi os fo ram ven ci dos na que le
tem po, con quis tas da di men são de uma São Luís/Te-
re si na, a gran de es tra da de de sen vol vi men to, e da
San ta Inês/Aça i lân dia, mi nha que ri da Aça i lân dia,
sem fa lar da pon te Go ver na dor José Sar ney, quan do
pos si bi li tou o cres ci men to da Ca pi tal em di re ção às
pra i as, pre ser van do, as sim, as re lí qui as ar qui te tô ni-
cas do cen tro his tó ri co de São Luís, hoje, gra ças a
tudo isso, pa tri mô nio da hu ma ni da de.

A par tir de 1971, já no Go ver no de Pe dro Ne i va
de San ta na, José Re i nal do Ta va res foi Se cre tá rio de
Vi a ção e Obras Pú bli cas do Esta do e ain da Se cre tá-
rio de Pla ne ja men to, dan do pros se gui men to a sua
obra de cons tru ção de es tra das, pon tes, es co las,
hos pi ta is e tan tas ou tras edi fi ca ções, que, hoje, fa zem
do nos so atu al Go ver na dor o ho mem que mais cons -
tru iu em toda his tó ria do Ma ra nhão.

De 1974 a 1980, José Re i nal do Ta va res em-
pres tou toda a sua com pe tên cia ao de sen vol vi men to
de Bra sí lia, épo ca em que exer ceu a pre si dên cia da
No va cap, uma es pé cie de pre fe i tu ra do Dis tri to Fe de-
ral. Asfal tou as ci da des sa té li tes, cons tru iu a pon te
Cos ta e Sil va, o Te a tro Na ci o nal e mais de 300 tre vos
ro do viá ri os, sem con tar a gran de obra da que la épo ca,
na pe ri fe ria de Bra sí lia, a via Estru tu ral. Gran de ho-
mem pú bli co, gran de ami go de Bra sí lia.

A par tir de 1980, foi di re tor do Dnocs, épo ca em
que es pa lhou obras pelo Bra sil in te i ro. De 1986 em di -
an te, foi Su pe rin ten den te da Su de ne e Mi nis tro de Esta -
do dos Trans por tes. Den tre cen te nas de obras de in-
fra-es tru tu ra, o Ma ra nhão ga nhou o gran de Por to de Ita -
qui, as bar ra gens de Flo res e do Pe ri cu mã, a fer ro via
Nor te-Sul, que é fa tor de gran de de sen vol vi men to das
Re giões Nor te e Nor des te bra si le i ros, e mi lha res de qui -
lô me tros de as fal to nas es tra das e nas ci da des.

Entre 1990 e 1994, José Re i nal do foi De pu ta do
Fe de ral, re cor dis ta em emen das ao or ça men to que
re sul ta ram em obras para todo o Esta do.

Em 1994 e 1998, José Re i nal do Ta va res foi duas
ve zes ele i to vice-Go ver na dor do Esta do e, por sete
anos se gui dos, foi par ce i ro do go ver no vi to ri o so de Ro -
se a na Sar ney, par ti ci pan do ati va men te de to das as
fren tes de de sen vol vi men to aber tas no Ma ra nhão.

Há um mês e meio, José Re i nal do Ta va res está
na ti tu la ri da de do Go ver no do Ma ra nhão; pou co tem po,
mas o su fi ci en te para re pe tir um vi to ri o so go ver no de
com pe tên cia e sen si bi li da de para com a ca u sa pu bli ca.

José Re i nal do Ta va res é um to ca dor de obras, é
um cons tru tor, co nhe ce como nin guém o Ma ra nhão e,
mais do que nin guém, está há trin ta e sete anos na es -
tra da.

Por tudo isso dou pa ra béns ao Ma ra nhão, por
ter es co lhi do um Go ver na dor com toda essa ca pa ci-
da de.

Mu i to obrigado, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ca sil do Mal da ner) – Con -

ce do a pa la vra ao emi nen te Se na dor Álva ro Dias.
O SR. ÁLVARO DIAS (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, quem pas sa pela Se -
cre ta ria de Sa ú de Pú bli ca do Pa ra ná, em Cu ri ti ba, lê
uma fra se que é en si na men to: “A sa ú de do povo é a
su pre ma lei”. 

No en tan to, la men ta vel men te, esse en si na men-
to não tem sido apren di do em fun ção do in su ces so
go ver na men tal no que diz res pe i to à sa ú de pú bli ca no 
nos so Esta do do Pa ra ná.

Numa aná li se mais apu ra da e con se qüen te so -
bre a ques tão Sa ú de, cujo de ter mi nan te prin ci pal é a
qua li da de de vida das pes so as, ve re mos que ela per -
me ia e tran si ta por to das as po lí ti cas se to ri a is que
com põem a Di re triz Glo bal do Pla no de Go ver no 2003 
e 2006. Deve per me ar as po lí ti cas se to ri a is no pro gra-
ma de go ver no de to dos aque les que se dis põem a
go ver nar o Esta do e o País, para aten der ao en si na-
men to de que “a sa ú de do povo é a su pre ma lei”.

Os Con se lhos de Sa ú de e o pro ces so de pac tu-
a ção in ter ges to res sur gi dos após a Lei Orgâ ni ca da
Sa ú de cri a ram con di ções pri vi le gi a das de ne go ci a-
ções para vi a bi li zar a des cen tra li za ção e a mu ni ci pa li-
za ção do SUS, pre co ni za da pela IX Con fe rên cia Na -
ci o nal de Sa ú de.

No en tan to, a ver da de i ra mu ni ci pa li za ção ain da
não é re a li da de para todo o País, em bo ra te nha am -
pli a do o aces so da po pu la ção a ser vi ço de sa ú de com 
ma i or qua li da de, di fe ren ci an do mo de los de aten ção e
qua li fi can do a ges tão des cen tra li za da.

Ocor re, Sr. Pre si den te, que o pro ces so de es tru-
tu ra ção do SUS pode ser con si de ra do um mo vi men to
con tra o mo de lo po lí ti co-eco nô mi co-he ge mô ni co, de
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ca rá ter ex clu den te do Go ver no Fe de ral. A sa ú de das
pes so as, diz a Cons ti tu i ção, de pen de de fa to res eco -
nô mi cos e so ci a is, como ga ran tia do em pre go, sa lá rio
dig no, mo ra dia, ali men ta ção, edu ca ção, trans por te,
la zer, en fim, qua li da de de vida.

O Pa ra ná, in fe liz men te, se guiu à ris ca a po lí ti ca
ne o li be ral e ex clu den te do Go ver no Fe de ral. De i xou
de apre sen tar e im plan tar pro pos ta de de sen vol vi-
men to auto-sus ten ta do para o Esta do, apro fun dan do
a cri se só cio-eco nô mi ca. O re sul ta do foi o de ses tí mu-
lo à pro du ção no cam po e na agro in dús tria, for çan do
a mi gra ção po pu la ci o nal, prin ci pal men te para a Re-
gião Me tro po li ta na de Cu ri ti ba, onde as pes so as, sem 
em pre go e ren da, in cha ram sua pe ri fe ria, ali vi ven do
em pés si mas con di ções de qua li da de de vida.

Estu do da Fun da ção Ge tú lio Var gas, de ju lho de 
2001, de mons tra que 20% da po pu la ção do Pa ra ná
vive aba i xo da li nha da po bre za. A pes qui sa mos trou
que qua se 2 mi lhões de pa ra na en ses têm me nos de
R$80 de ren da per ca pi ta men sal. O ma i or nú me ro
de in di gen tes foi re gis tra do exa ta men te na Re gião
Me tro po li ta na de Cu ri ti ba. São 470 mil pes so as (só
em Cu ri ti ba, 120 mil), vi ven do com me nos de R$80
men sa is. A me sor re gião com ma i or ín di ce de po bre za
no Esta do é a Cen tro Oci den tal Pa ra na en se, que fica
en tre as re giões oes te e no ro es te, com 40,87% da po -
pu la ção na fa i xa de in di gên cia, de fi ni da pela FGV. A
me sor re gião cen tro-sul pa ra na en se, en tre as re giões
cen tral e oes te, tem 38,63% dos ha bi tan tes nes sa si -
tu a ção. Só em Gu a ra pu a va são 26,1 mil pes so as vi -
ven do nes sa fa i xa de in di gên cia.

A ava li a ção das con di ções de vida e sa ú de da
po pu la ção pa ra na en se, tal como a bra si le i ra, apon ta
para um qua dro de ex tre ma gra vi da de, que se tra duz
na so bre po si ção de pa drões de mor bi da de e mor ta li-
da de dis tin tos. O avan ço dos pa drões di tos de mo der-
ni da de (por exem plo, do en ças crô ni co-de ge ne ra ti vas
e vi o lên cia), se as so cia à per sis tên cia de pa drões
iden ti fi ca dos com o atra so e o sub de sen vol vi men to
(como as do en ças in fec ci o sas e pa ra si tá ri as).

No Pa ra ná, o Go ver no, nos úl ti mos sete anos,
pri vi le gi ou a im planta ção de mon ta do ras de au to mó ve-
is, em de tri men to de in ves ti men tos em ou tras áre as tra -
di ci o na is da eco no mia pa ra na en se. Lon ge de nós nos
opor mos à ins ta la ção das mon ta do ras. Mas o que não
po de mos ad mi tir é o aban do no de toda a área ge o grá fi-
ca e eco nô mi ca do Pa ra ná, ex clu í da das po lí ti cas pú bli-
cas de es tí mu lo ao de sen vol vi men to in dus tri al.

Ao fa zer pro pa gan da ma ci ça des ta po lí ti ca, con -
cen tra da na re gião me tro po li ta na, au men tou, em mu i to,
os flu xos mi gra tó ri os do in te ri or para a ca pi tal de pes so-
as em bus ca de em pre go e ren da. Isso, as so ci a do a

con di ções pre cá ri as de vida e tra ba lho, al te rou de for ma
de ci si va os pa drões de mor bi da de e mor ta li da de. Di lu-
iu-se a até en tão re cen te de mar ca ção en tre aque las ca -
ma das da po pu la ção ex pos tas aos cha ma dos “pa drões
de atra so” (res tri tos às áre as ru ra is e até en tão in ci pi en-
tes pe ri fe ri as ur ba nas) e aque las que pas sa ram a des -
fru tar dos “pa drões de mo der ni da de” (ca rac te rís ti cos de 
re giões de sen vol vi das e in dus tri a li za das).

Si mul ta ne a men te, uma par ce la sig ni fi ca ti va des sa
po pu la ção, sub me ti da a con di ções pre cá ri as de vida,
pas sa a ser ab sor vi da como for ça de tra ba lho, seja no
se tor pro du ti vo ur ba no, seja em gran des em pre en di-
men tos agro pe cuá ri os, so man do no vos pa drões de
mor bi da de e mor ta li da de aos já exis ten tes, a sa ber, o
au men to da in ci dên cia das do en ças de ge ne ra ti vas, car -
di o vas cu la res e men ta is, aci den tes e do en ças do tra ba-
lho e ou tros even tos as so ci a dos a ca u sas ex ter nas,
como as in to xi ca ções e vi o lên ci as.

No ano de 1998, re gis tra ram-se 929.023 óbi tos
no Bra sil. Des tes, 27,6% fo ram de vi dos a do en ças do
apa re lho cir cu la tó rio; 14,9%, a ca u sas mal de fi ni das;
12,7%, a ca u sas ex ter nas; 11,9%, a ne o pla si as;
9,9%, a do en ças do apa re lho res pi ra tó rio e 5,2%, a
do en ças in fec ci o sas e pa ra si tá ri as.

No Pa ra ná tam bém, em 1998, a prin ci pal ca u sa
de mor te fo ram as do en ças do apa re lho cir cu la tó rio,
com 18.676 óbi tos (33,4%). Ali men ta ção ina de qua da,
se den ta ris mo, ta ba gis mo e stress são apon ta dos
como os fa to res de ris co mais im por tan tes.

Nos úl ti mos anos, a vi o lên cia foi a se gun da ca u-
sa de mor te no País, afe tan do prin ci pal men te jo vens
em ida de pro du ti va e na fa i xa etá ria de 14 a 49 anos.

Aqui, no Pa ra ná, o ín di ce de mor tes ca u sa das pela
vi o lên cia foi pra ti ca men te idên ti co ao na ci o nal: 12,1%,
mas fi cou em ter ce i ro lu gar como ca u sa de óbi tos. A se -
gun da po si ção fi cou com o cân cer, que res pon deu por
14,1% dos óbi tos, com 7.868 ca sos fa ta is. No País, o
cân cer ca u sou 110.765 óbi tos em 1998. As lo ca li za ções
mais fre qüen tes fo ram nos apa re lhos res pi ra tó rio, di ges-
ti vo e ge ni tal. As ma i o res ta xas de mor ta li da de para o
sexo mas cu li no cor res pon dem ao cân cer de pul mão, es -
tô ma go, prós ta ta, esô fa go e boca. Para o sexo fe mi ni no,
cân cer de mama, pul mão, es tô ma go, có lon, ânus-reto e
úte ro. No Pa ra ná, as ne o pla si as fi gu ram como a se gun da
ca u sa de mor te em 1998, com a ocor rên cia, com a ocor -
rên cia de 7.868 óbi tos (14,1%).

Em um cur to pe río do, hou ve uma que da sig ni fi ca-
ti va na par ti ci pa ção das do en ças in fec ci o sas e pa ra si tá-
ri as na mor ta li da de bra si le i ra. Elas pas sa ram de se gun-
da ca u sa, em 1977, para a sex ta po si ção, em 1998.
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As do en ças in fec ci o sas e pa ra si tá ri as ca u sa ram
2.208 óbi tos no Pa ra ná, em 1998, re pre sen tan do a
sex ta ca u sa de mor te no Esta do. Esse nú me ro ain da
pode ser con si de ra do ex tre ma men te alto, vis to que a
ma i o ria dos óbi tos po de ria ser evi ta da com um sis te-
ma de vi gi lân cia sa ni tá ria efi ci en te e efi caz. Pode-se
ci tar como exem plo os dez óbi tos por es quis tos so mo-
se em 1998, quan do se sabe que, ape sar da com pro-
va da trans mis são au tóc to ne des se agra vo em um
gran de nú me ro de Mu ni cí pi os no Esta do, no Pa ra ná,
aqui não está sen do de sen vol vi da ne nhu ma ati vi da de
de con tro le des sa do en ça.

Pro ce de, por tan to, a ava li a ção re cen te efe tu a da
pelo Mi nis té rio da Sa ú de, na qual o Sis te ma de Vi gi lân-
cia Epi de mi o ló gi ca do Pa ra ná foi clas si fi ca do em 7º lu -
gar, em ní vel na ci o nal, com nota 58,55, num sco re que
va ria de 0 a 100, bem atrás do Rio Gran de do Sul e San -
ta Ca ta ri na, que ob ti ve ram, res pec ti va men te, a pri me i ra
e se gun da co lo ca ções. Di an te des se qua dro, fica evi-
den te a ne ces si da de ur gen te de re or ga ni za ção do mo -
de lo de vi gi lân cia sa ni tá ria no Pa ra ná, como ins tru men-
to de pro mo ção, pro te ção con tra en fer mi da des e aci-
den tes e re cu pe ra ção da sa ú de. Pode-se ci tar como de -
fi ciên cia do atu al sis te ma o re cen te sur to de có le ra em
Pa ra na guá (o úni co da Re gião Sul do Bra sil), de di ar-
réia, em Anto ni na, e de to xo plas mo se em San ta Isa bel
do Ivaí, além da in fes ta ção em vá ri os Mu ni cí pi os do
Esta do pelo mos qui to trans mis sor da den gue, ob je to de
cam pa nha na ci o nal do Mi nis té rio da Sa ú de.

Ou tro fato igual men te re le van te é o per cen tu al
de 7,06 de óbi tos atri bu í dos no Pa ra ná a ca u sas mal
de fi ni das. Ain da que bas tan te in fe ri or ao na ci o nal, o
per cen tu al é re ve la dor da de fi ciên cia tan to na as sis-
tên cia mé di ca como tam bém e prin ci pal men te na ve -
ri fi ca ção de óbi tos e no re gis tro de da dos. No Sul, es -
ta mos em si tu a ção me lhor do que em San ta Ca ta ri na
(14,23) po rém pior do que o Rio Gran de do Sul (5,57).

O “en ve lhe ci men to” da po pu la ção do Pa ra ná é
mais um as pec to que não pode ser ig no ra do. Enquan to
caiu a par ti ci pa ção de cri an ças e jo vens, cres ceu a de
adul tos e ido sos. O nú me ro de ha bi tan tes com 60 anos
e mais cres ceu pro gres si va men te nos úl ti mos anos de
5,1% para 6,9% e, no ano de 2000, para 8,14% na po -
pu la ção do Pa ra ná. Res sal te-se que a ma i or par te da
po pu la ção pa ra na en se en con tra-se na fa i xa de 15 a 49
anos. Estes da dos mos tram, por tan to, que está ha ven-
do um en ve lhe ci men to pro gres si vo da po pu la ção pa ra-
na en se, o que, do pon to de vis ta epi de mi o ló gi co, tor -
na-se mu i to re le van te.

O grau de ur ba ni za ção da po pu la ção pa ra na en-
se, cres cen te e ace le ra do, nas úl ti mas dé ca das, traz
con si go uma pre o cu pa ção cons tan te com os pro ces-

sos de pla ne ja men to, ges tão e ava li a ção de po lí ti cas
pú bli cas, para ade qua ção e fun ci o na men to da rede
de ser vi ços so ci a is e de in fra-es tru tu ra ur ba na. O grau 
de ur ba ni za ção do Pa ra ná, de 79,74%, acom pa nha
os ín di ces da Re gião Sul, que cres ce ram de 74,1, em
1991, para 77,2, em 1996, e 80,9 em 2000.

Sr. Pre si den te, da dos são im por tan tes para a
aná li se. Os da dos es ta tís ti cos são qua se sem pre dis -
cu tí ve is no País e são co lo ca dos ro ti ne i ra men te sob
sus pe i ta. Os da dos são con fli tan tes quan do se ori gi-
nam em or ga ni za ções não-go ver na men ta is ou nos
ins ti tu tos de pes qui sa, que tra ba lham, por exem plo,
para as cen tra is sin di ca is; e aque les que são for ne ci-
dos, ofi ci al men te, por ór gãos do Go ver no. De qual-
quer for ma, os da dos es ta tís ti cos ofi ci a is, tan to quan -
to aque les de ins ti tu i ções pri va das, re ve lam a gra vi-
da de da si tu a ção da sa ú de pú bli ca no nos so País, e
não é di fe ren te no Esta do do Pa ra ná.

Daí, Sr. Pre si den te, a im por tân cia, so bre tu do
nes te ano ele i to ral, de re a li zar mos o di ag nós ti co da
si tu a ção real da sa ú de pú bli ca no País, para se exi gir,
dos fu tu ros go ver nan tes, uma aten ção mais ade qua-
da a esta pri o ri da de que é a sa ú de da po pu la ção.

O Con gres so Na ci o nal se pre o cu pou, e esta
Casa, o Se na do Fe de ral, da mes ma for ma, apro vou
aqui uma emen da cons ti tu ci o nal obri gan do as Uni da-
des da Fe de ra ção a apli car 12% do Orça men to em
sa ú de pú bli ca.

Não bas ta o cum pri men to des se dis po si ti vo
cons ti tu ci o nal, a apli ca ção dos re cur sos em va lo res
sig ni fi ca ti vos que pos sam ofe re cer me ca nis mos, ins -
tru men tos e in fra-es tru tu ra ade qua da para um me lhor
ser vi ço de sa ú de. É pre ci so que os Go ver nos atu em
com com pe tên cia e ho nes ti da de, apli can do com cor -
re ção os re cur sos pú bli cos, es pe ci al men te nes se se -
tor fun da men tal, para que se al can ce a boa qua li da de
de vida que se de se ja, por que, do con trá rio, o tex to
frio da lei frus trar-se-á, já que por si só não ofe re ce rá
à po pu la ção a qua li da de de ser vi ço pú bli co que ela
exi ge e me re ce.

O ano ele i to ral é o ce ná rio ade qua do para que
can di da tos as su mam com pro mis sos. Sei que há a
des cren ça ge ne ra li za da da po pu la ção em re la ção às
pro mes sas de cam pa nha ele i to ral, mas, de qual quer
for ma, não po de mos pres cin dir de pla nos de go ver no
que im pli quem com pro mis sos cla ros, vi sí ve is, a fim
de que a po pu la ção pos sa co brar dos ele i tos.

É o que de se ja mos, Sr. Pre si den te. Que a ele i-
ção seja, sim, um mo ti vo de es pe ran ça, que pos sa ser 
mar co de um novo rumo para este País, mas que a
po pu la ção pos sa ser res pe i ta da, es pe ci al men te nas
suas as pi ra ções ma i o res, no que diz res pe i to à boa
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qua li da de de vida, para que o exer cí cio da ci da da nia
se dê de for ma ab so lu ta no nos so País.

O SR. PRESIDENTE (Ca sil do Mal da ner) – So -
bre a mesa, pro je to de lei do Se na do que será lido
pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Fran cis-
co Escór cio.

É lido o se guin te:

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 142, DE 2002

Ado ta a Ba le ia Fran ca como Sím bo-
lo Na ci o nal do Eco tu ris mo.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica ado ta da a Ba le ia Fran ca como ”Sím -

bo lo Na ci o nal do Eco tu ris mo“.
Art. 2º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -

bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

Du ran te vá ri os sé cu los, a ma i or par te das cap -
tu ras de ba le i as in ci diu so bre a cos te i ra e vul ne rá vel
ba le ia fran ca (Eu ba la e na aus tra lis), um dos ce tá ce os
mais fá ce is de se rem aba ti dos.

O pro lon ga do mas sa cre das ba le i as fran cas em
águas bra si le i ras e a cap tu ra in dis cri mi na da des ses
ma mí fe ros em ou tros ma res aus tra is im pe li ram a es -
pé cie para a be i ra da ex tin ção. Até o ini cio do sé cu lo
pas sa do, os ba le e i ros per se gui am e ma ta vam ba le i as
prin ci pal men te em bus ca de seu óleo, uti li za do na ilu -
mi na ção pú bli ca de ci da des como o Rio de Ja ne i ro,
en tão ca pi tal do Bra sil, e como li gan te de ar ga mas sa
para cons tru ções. Ou tro ar ti go co bi ça do eram as bar -
ba ta nas, usa das na con fec ção dos es par ti lhos que
mol da vam a si lhu e ta das se nho ras da épo ca.

Os acor dos in ter na ci o na is fir ma dos a par tir de
1930, con fe rin do pro te ção in te gral às ba le i as fran cas,
não im pe di ram, no en tan to, que a es pé cie con ti nu as-
se sen do ca ça da, si tu a ção que per du rou até a dé ca-
da de se ten ta.

Se gun do as es ta tís ti cas ofi ci a is, o mar co fi nal da
in dús tria ba le e i ra no Bra sil se deu com a cap tu ra de um
es pé ci me, no ano de 1973. A par tir des sa data, a ba le ia
fran ca de sa pa re ceu da cos ta bra si le i ra, sen do, por mu i-
tos, con si de ra da ex tin ta em águas na ci o na is.

No iní cio da dé ca da de oi ten ta, sur gi ram os pri me-
i ros in dí ci os a res pe i to da exis tên cia de uma po pu la ção
so bre vi ven te no li to ral de San ta Ca ta ri na. A par tir des sa
des co ber ta, e com a cri a ção do ”Pro je to Ba le ia Fran ca“
– cujo ob je ti vo fun da men tal, até hoje inal te ra do, é ga-
ran tir a re cu pe ra ção po pu la ci o nal e a so bre vi vên cia da
es pé cie em ma res bra si le i ros – a cos ta ca ta ri nen se se

con fir mou como uma área ati va de re pro du ção das ba -
le i as fran cas no Bra sil, no ta da men te en tre o Cabo de
San ta Mar ta e a Ilha de San ta Ca ta ri na.

As es ta ções ba le e i ras de San ta Ca ta ri na eram
as mais aus tra is da cos ta bra si le i ra. Co nhe ci das
como ar ma ções, es ti ve ram em ope ra ção por mais de
dois sé cu los, en tre os anos de 1740 até 1973.

Foi um pe río do de ma tan ça. Entre tan to, é im por-
tan te man ter o dis tan ci a men to his tó ri co. A caça à ba le-
ia, ape sar de hor ri vel men te pre da tó ria, foi fun da men tal
para co lo ni za ção de nos so li to ral. Pro veu o sus ten ta-
men to das fa mí li as de pes ca do res que vi vi am em si tu-
a ção de gran de iso la men to e di fi cul da de. Os ba le e i ros
eram – e ain da são – pes so as de gran de pres tí gio na
co mu ni da de. Sua pre sen ça e de seus des cen den tes
no mo vi men to de pre ser va ção va lo ri za ain da mais a
dá di va da so bre vi vên cia da ba le ia fran ca.

No Go ver no do Pre si den te José Sar ney, foi pro i-
bi do de fi ni ti va men te a sua caça e mo les ta men to, não
só das ba le i as, como tam bém de qual quer ce tá ceo,
atra vés da Lei Fe de ral nº 7.643/87. No dia 14 de se -
tem bro de 2000, o Pre si den te Fer nan do Hen ri que
Car do so cri ou a Área de Pro te ção Ambi en tal (APA)
da Ba le ia Fran ca em San ta Ca ta ri na, que abran ge
156.100 hec ta res. São cer ca de 130Km de li to ral, que
in clu em 5 mi lhas de mar con tí guo, os cos tões, ex ten-
sões de la go as e áre as úmi das as so ci a das, e di ver-
sas ilhas, que são ter ri tó ri os de aves mi gra tó ri as. E
uma exu be rân cia de be le zas na tu ra is, fo men tan do a
in dús tria do tu ris mo no cen tro sul do meu Esta do.

O tra ba lho de sen vol vi do pe las co mu ni da des que
per ten cem a APA da Ba le ia Fran ca, tra ba lho esse, co or-
de na do pelo Pro je to du ran te 20 anos, e ago ra tam bém,
pelo Insti tu to Ba le ia Fran ca, está con tri bu in do de ci di da-
men te pelo au men to das po pu la ções das ba le i as no
Bra sil. No ano pas sa do, du ran te o pe río do que elas per -
ma ne cem no nos so li to ral, que vai de ju nho a no vem bro,
elas fo ram avis ta das nos Esta dos do Rio Gran de do
Sul, Pa ra ná, São Pa u lo e Rio de Ja ne i ro, ou seja, por
ca u sa das leis de pro te ção aos ce tá ce os e prin ci pal-
men te pelo cum pri men to das mes mas, as ba le i as
Fran cas es tão a cada ano que pas sa, vol tan do aos lu -
ga res que elas fre qüen ta vam a três sé cu los atrás, que 
vai do Rio Gran de do Sul à Ba hia.

Essas apa ri ções em ou tros Esta dos sig ni fi ca di -
zer, que a ba le ia fran ca não é um pro du to tu rís ti co ex -
clu si vo do meu Esta do. Se gun do es tu dos ci en tí fi cos,
bre ve men te elas vol ta ram a fre qüen tar, pra ti ca men te,
qua se todo o li to ral bra si le i ro. Qu e ro aqui des ta car um
pon to de ex tre ma im por tân cia para eco no mia na ci o nal.

Esse ano de 2002, o mun do está co me mo ran do
o ”Ano Inter na ci o nal do Eco tu ris mo“, que é o seg men-
to da in dús tria do tu ris mo que mais cres ce. Em 1999,
o tu ris mo de ob ser va ção de ba le i as mo vi men tou em
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tor no de 1 bi lhão de dó la res – mais de 8 mi lhões de
pes so as vi a ja ram es pe ci fi ca men te para ver ba le i as
em 87 pa í ses e ter ri tó ri os no mun do todo. Di fe ren te da 
caça à ba le ia, ati vi da de de pre da do ra e con cen tra do ra
de ren da, a ob ser va ção de ba le i as be ne fi cia co mu ni-
da des in te i ras. No caso do meu Esta do, este ga nho é
es pe ci al men te bem-vin do, pois SC tem uma ex ce len-
te in fra-es tru tu ra tu rís ti ca, con cen tra da no li to ral, que
fica oci o sa du ran te o in ver no e pri ma ve ra, épo ca de
ba i xa tem po ra da. Ao ga ran tir um re fú gio para as ba le-
i as (APA da Ba le ia Fran ca), as no vas ge ra ções ado -
tam um mo de lo que com bi na cons ciên cia am bi en tal
com de sen vol vi men to eco nô mi co, ou seja, de sen vol-
vi men to sus ten tá vel.

Estu dos re a li za dos pela Embra tur nos dão con ta
de que, um tu ris ta eu ro peu, fica em mé dia 12 dias no
Bra sil e gas ta en tre 85 a 100 dó la res por dia. Se nós di -
vul gar mos de uma for ma pro fis si o nal, que o Bra sil tem
o Tu ris mo de Obser va ção de Ba le i as lá na Eu ro pa,
sem som bra de dú vi da ne nhu ma, va mos con se guir
atra ir esse eco tu ris ta. Po rém, o mais im por tan te da vin -
da do tu ris ta es tran ge i ro, é que ele não vai fi car 12 dias
olhan do para as ba le i as. Não, ele vai pro cu rar ou tros
pon tos tu rís ti cos, e vai que rer co nhe cer as Ca ta ra tas
do Igua çu no PR, o Cris to Re den tor no RJ, o Pe lou ri-
nho na BH, os Ampa ra dos de Cima da Ser ra no RS,
en fim, ele vai cir cu lar pelo país, mo vi men ta do com a
eco no mia das lo ca li da des que ele pas sar.

A Ba le ia Fran ca vem agre gar-se aos pro du tos tu -
rís ti cos que o Bra sil ven de lá fora. A ima gem tu rís ti ca do
Bra sil esta mu dan do. Já não so mos mais um pais só do
car na val e fu te bol. Mu i to já foi fe i to pela Embra tur, pe los
em pre sá ri os do ramo, pe las Ongs, para mu dar essa re a-
li da de, mais mu i to ain da tem que ser fe i to. Jus ti ça seja fe -
i ta, es ti ve na se ma na pas sa da jun ta men te com o Se na-
do Ge ral do Altoff e o re pre sen tan te do Insti tu to Ba le ia
Fran ca lá da Pra ia do Rosa-Imbi tu ba, Fer nan do Rog gia
(TUCA), com o Mi nis tro do Espor te e Tu ris mo, Se nhor
Caio Luiz de Car va lho, onde le va mos a ele al gu mas su -
ges tões para or de nar, or ga ni zar e di vul gar o tu ris mo de
ob ser va ção de ba le ia no Bra sil. Co lo ca mos a ele, a ne-
ces si da de do país par ti ci par des se bolo de 1 bi lhão de
dó la res, não das mi ga lhas, mais sim da fa tia que nos per-
ten ce por di re i to, por que te mos uma das leis am bi en ta is
da fa u na e flo ra mais ri go ro sas do pla ne ta. Esta mos de -
sen vol ven do de for ma cons ci en te e or ga ni za da esse se -
gui men to do tu ris mo, ten do como exem plo o Tu ris mo
vida, Sol e Mar, que é pi o ne i ra e gran de in cen ti va do ra
mo de lo. O Mi nis tro, com seu gran de co nhe ci men to da
área em que atua, na mes ma hora de ter mi nou a Embra -
tur, que ana li sas se as su ges tões e fi zes se o que fos se
pos sí vel para con cre ti zá-las.

O Go ver no Fe de ral está fa zen do sua par te, o Se -
na do Fe de ral tam bém, atra vés do Pro je to de Lei que es -
tou apre sen tan do, as ONGS, os em pre sá ri os, to dos es -

tão con tri bu in do. Po rém nem tudo é ale gria no ca mi nho
das ba le i as. A Co mis são Ba le e i ra Inter na ci o nal, re u ni da
no Ja pão, re je i tou dois pro je tos para a cri a ção de san tuá ri-
os para as ba le i as, in clu in do um, apre sen ta do pelo Bra sil,
que pro i bi ria a caça em todo o Atlân ti co Sul. Há pa í ses de -
fen den do a vol ta da caça co mer ci al. Cre io que o Con gres-
so Na ci o nal, não pode fi car omis so di an te des sa trá gi ca
no tí i cia, pois a ba le ia que vi si ta nos so li to ral, para che gar
ou sair da qui, pas sa por águas in ter na ci o na is, que pela
pro pos ta de al guns, elas não te rão pro te ção ne nhu ma.

Di an te dos fa tos aqui ex pos tos, até mes mo para re -
pa rar-mos um erro his tó ri co co me ti do con tra es ses gi-
gan tes dos ma res, que che gam até 18 me tros de com pri-
men to, com 40 a 60 to ne la das de peso, nada mais jus to
tor nar a ba le ia fran ca no ”Sím bo lo Na ci o nal do Eco tu ris-
mo“ ati vi da de que tem como prin cí pi os, en tre ou tros, a
edu ca ção am bi en tal e o de sen vol vi men to sus ten tá vel.
Sei que o Bra sil pos sui ou tros ani ma is que tam bém me -
re cem ser Sím bo los Na ci o na is, pois que en ti da des que
os re pre sen tam fa çam como o Insti tu to Ba le ia Fran ca fez, 
por que há es pa ço para to dos.

Pe las ra zões ci ta das, con ta mos com o apo io
dos co le gas Se na do res para a apro va ção de nos sa
pro pos ta.

Sala das Ses sões, 23 de maio de 2002. – Ca sil-
do Mal da ner.

(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 (Ca sil do Mal da ner) – 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, avi sos que se rão li dos pelo Sr. 1º
Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Fran cis co Escór cio.

São li dos os se guin tes

Avi so nº 1368-SGS-TCU

Bra sí lia-DF, 15 de maio de 2002

AVISO Nº 35, DE 2002-CN
(Nº 1.368/2002, na ori gem)

Se nhor Pre si den te,
Enca mi nho a Vos sa Exce lên cia, para co nhe ci-

men to, có pia da De ci são nú me ro 499/2002, ado ta da
pelo Tri bu nal de Con tas da União na Ses são Ordi ná-
ria do Ple ná rio de 15-5-2002, bem como dos res pec ti-
vos Re la tó rio e Voto que a fun da men tam, re fe ren te ao 
le van ta men to de au di to ria re a li za do na Se cre ta ria de
Trans por tes Aqua viá ri os do Mi nis té rio dos Trans por-
tes (TC nº 009.692/2001-4).

Res pe i to sa men te, – Hum ber to Gu i ma rães
Sou to, Pre si den te.
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LEGISLACÃO CITADA

LEI Nº 10.266, DE 24 DE JULHO DE 2001

Dis põe so bre as di re tri zes para a ela bo ra ção
da lei or ça men tá ria de 2002 e dá ou tras pro vi dên-
ci as.
....................................................................................

Art. 83. O Tri bu nal de Con tas da União en vi a rá à
Co mis são Mis ta Per ma nen te pre vis ta no art. 166, § 1º 
da Cons ti tu i ção, até 30 dias após o en ca mi nha men to
da pro pos ta or ça men tá ria pelo Po der Exe cu ti vo, in for-
ma ções re cen tes so bre a exe cu ção fí si co-fi nan ce i ra
das obras cons tan tes dos or ça men tos fis cal, da se gu-
ri da de so ci al e de in ves ti men to, in clu si ve em meio
mag né ti co.

§ lº Das in for ma ções re fe ri das no ca put cons ta-
rão, para cada obra fis ca li za da:

I – a clas si fi ca ção ins ti tu ci o nal, fun ci o nal e pro -
gra má ti ca, atu a li za da con for me cons tan te da lei or ça-
men tá ria para 2001;

II – sua lo ca li za ção e es pe ci fi ca ção, com as eta -
pas, os sub tre chos ou as par ce las e seus res pec ti vos
con tra tos, con for me o caso, nos qua is fo ram iden ti fi-
ca das ir re gu la ri da des;

III – a clas si fi ca ção dos even tu a is in dí ci os de ir -
re gu la ri da des iden ti fi ca dos, de acor do com sua gra vi-
da de;

IV – as pro vi dên ci as já ado ta das pelo Tri bu nal
quan to às ir re gu la ri da des; V – o per cen tu al de exe cu-
ção fí si co-fi nan ce i ra;

VI – a es ti ma ti va do va lor ne ces sá rio para con -
clu são; e

VII – ou tros da dos con si de ra dos re le van tes pelo 
Tri bu nal.

§ 2º No cum pri men to do dis pos to no ca put, o Tri-
bu nal en vi da rá es for ços no sen ti do de in cre men tar o

uni ver so ob je to de pro ce di men tos fis ca li za tó ri os es-
pe cí fi cos para sub si di ar a apre ci a ção da pro pos ta or -
ça men tá ria pelo Con gres so Na ci o nal, se pos sí vel,
acres cen do o nú me ro de obras em vin te por cen to em 
re la ção ao exer cí cio de 2000.

§ 3º A se le ção das obras a se rem fis ca li za das
deve con si de rar, den tre ou tros fa to res, o va lor li qui da-
do no exer cí cio de 2000 e o fi xa do para 2001, a re gi o-
na li za ção do gas to e o his tó ri co de ir re gu la ri da des
pen den tes ob ti do a par tir de fis ca li za ções an te ri o res
do Tri bu nal, de ven do dela fa zer par te to das as obras
con ti das no Qu a dro V ane xo à Lei nº 10.171, de 5 de
ja ne i ro de 2001, que não fo ram ob je to de de li be ra ção
do Tri bu nal pela re gu la ri da de du ran te os doze me ses
an te ri o res à data da pu bli ca ção des ta Lei.

§ 4º O Tri bu nal de ve rá, adi ci o nal men te, no mes mo
pra zo pre vis to no ca put, en vi ar in for ma ções so bre ou-
tras obras, nas qua is te nham sido cons ta ta dos in dí ci os
de ir re gu la ri da des gra ves em ou tros pro ce di men tos fis -
ca li za tó ri os re a li za dos nos úl ti mos doze me ses con ta-
dos da pu bli ca ção des ta Lei, com o mes mo grau de de -
ta lha men to de fi ni do no § 1º des te ar ti go.

§ 5º O Tri bu nal en ca mi nha rá à Co mis são re fe ri-
da no ca put, sem pre que ne ces sá rio, re la tó ri os de
atu a li za ção das in for ma ções for ne ci das.

§ 6º O Tri bu nal de Con tas da União dis po ni bi li-
za rá na sua pá gi na na Inter net, até o 10º dia de cada
mês, re la tó rio con so li da do de atu a li za ção das in for-
ma ções re fe ren tes às obras men ci o na das no pa rá-
gra fo an te ri or, sem pre ju í zo das in for ma ções re me ti-
das ao Con gres so Na ci o nal.

§ 7º A lei or ça men tá ria anu al po de rá con tem plar
sub tí tu los re la ti vos a obras com in dí ci os de ir re gu la ri da-
des gra ves in for ma dos pelo Tri bu nal, per ma ne cen do a
exe cu ção dos con tra tos, con vê ni os, par ce las ou sub tre-
chos em que fo ram iden ti fi ca dos os in dí ci os con di ci o na-
da à ado ção de me di das sa ne a do ras pelo ór gão res-
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pon sá vel, su je i tas à pré via de li be ra ção do Con gres so
Na ci o nal e da Co mis são re fe ri da no ca put.

§ 8º O Tri bu nal de Con tas da União re me te rá ao
Con gres so Na ci o nal, em até quin ze dias após sua
cons ta ta ção, in for ma ções re fe ren tes aos in dí ci os de
ir re gu la ri da des gra ves iden ti fi ca dos em pro ce di men-
tos fis ca li za tó ri os em con tra tos, con vê ni os, par ce las
ou sub tre chos re fe ren tes a obras cons tan tes do Orça -
men to de 2002, in clu si ve em meio mag né ti co, ca ben-
do à Co mis são Mis ta re fe ri da no ca put e ao Con gres-
so Na ci o nal con di ci o na rem ou não a exe cu ção or ça-
men tá ria do con tra to, con vê nio, par ce la ou sub tre cho
ir re gu lar.

RESOLUÇÃO Nº 1, DE 2001-CN

Dis põe so bre a co mis são mis ta per -
ma nen te a que se re fe re o § 1º do art. 166 
da Cons ti tu i ção e so bre a tra mi ta ção das
ma té ri as a que se re fe re o mes mo ar ti go.

....................................................................................
Art. 2º A Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça men-

tos Pú bli cos e Fis ca li za ção tem por com pe tên cia:
....................................................................................

III – exa mi nar e emi tir pa re cer so bre os do cu-
men tos per ti nen tes ao acom pa nha men to e fis ca li za-
ção da exe cu ção or ça men tá ria e fi nan ce i ra e da ges -
tão fis cal, nos ter mos dos arts. 70 a 72 e 166, § 1º, in -
ci so II, da Cons ti tu i ção, e da Lei Com ple men tar nº
101, de 2000, es pe ci al men te:

b) in for ma ções en ca mi nha das pelo Tri bu nal de
Con tas da União ou por ór gãos e en ti da des da ad mi-
nis tra ção fe de ral, por in ter mé dio do Con gres so Na ci-
o nal, in clu si ve as re la ti vas a con tra tos, con vê ni os,
par ce las ou sub tre chos em que fo ram iden ti fi ca dos in -
dí ci os de ir re gu la ri da des e re la ci o na dos em ane xo à
lei or ça men tá ria anu al, nos ter mos da lei de di re tri zes
or ça men tá ri as;.
....................................................................................

Art. 35. A tra mi ta ção das pro po si ções re fe ri das
no art. 34 e das pres ta ções de con tas anu a is, obe de-
ce rá aos se guin tes pra zos:
....................................................................................

VII — ma té ri as re la ti vas ao acom pa nha men to e
fis ca li za ção da exe cu ção or ça men tá ria e fi nan ce i ra:

a) até 5 (cin co) dias para pu bli ca ção e dis tri bu i-
ção dos re la tó ri os e in for ma ções pre vis tos nas alí ne-
as do art. 2º, in ci so III des ta Re so lu ção, a par tir do re -
ce bi men to pelo Con gres so Na ci o nal;

b) até 15 (quin ze) dias para a apre sen ta ção,
pelo Re la tor de sig na do, do re la tó rio con ten do as me -
di das que jul gar ca bí ve is, apre sen tan do, con for me o

caso, pro je to de de cre to le gis la ti vo, a par tir do tér mi no
do pra zo an te ri or;

c) até 8 (oito) dias para apre sen ta ção de emen -
das ao re la tó rio apre sen ta do e ao pro je to de de cre to
le gis la ti vo, quan do for o caso, a par tir do en cer ra men-
to do pra zo da alí nea b;

d) até 7 (sete) dias, con ta dos do tér mi no do pra -
zo de re ce bi men to das emen das, para que a Co mis-
são dis cu ta, vote e en ca mi nhe à Mesa do Con gres so
Na ci o nal o seu pa re cer so bre a ma té ria.

Pa rá gra fo úni co. A Co mis são, pela ma i o ria ab -
so lu ta de seus mem bros, po de rá am pli ar os pra zos
de que tra tam as alí ne as b, c e d do in ci so IV e VII des -
te ar ti go, de ven do co mu ni car a de ci são ao Pre si den te
do Se na do Fe de ral.

....................................................................................
Art. 43. A apro va ção pela Co mis são de pro je to

de de cre to le gis la ti vo au to ri zan do a exe cu ção de do -
ta ções cons tan tes na lei or ça men tá ria anu al sob con -
di ção sus pen si va, no caso de sub tí tu los, con vê ni os,
par ce las ou sub tre chos em que fo ram iden ti fi ca dos in -
dí ci os de ir re gu la ri da des gra ves le van ta dos pelo
TCU, de pen de rá de jus ti fi ca ção quan to às me di das
sa ne a do ras ado ta das pelo ór gão res pon sá vel.

LEI Nº 10.407. DE 10 DE JANEIRO DE 2002

Esti ma a re ce i ta e fixa a des pe sa da
União para o exer cí cio fi nan ce i ro de
2002.

....................................................................................
Art.12. Nos ter mos do art. 83, § 7º, da Lei de Di -

re tri zes Orça men tá ri as 2002, é ve da da a exe cu ção
or ça men tá ria e fi nan ce i ra dos con tra tos, con vê ni os,
par ce las ou sub tre chos re la ci o na dos a obras ou ser -
vi ços que apre sen tem in dí ci os de ir re gu la ri da des gra -
ves, apon ta dos pelo Tri bu nal de Con tas da União,
cons tan tes do Qu a dro VII, em ane xo, até de li be ra ção
em con trá rio da Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça-
men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção – CMO e do Con gres-
so Na ci o nal.

§ 1º A ve da ção re fe ri da no ca put abran ge to dos
os pro gra mas de tra ba lho dos Orça men tos Fis cal, da
Se gu ri da de So ci al e de Inves ti men to das es ta ta is, in -
clu si ve as al te ra ções ocor ri das no exer cí cio por meio
de cré di tos adi ci o na is, e a exe cu ção fi nan ce i ra, em
2002, das res pec ti vas des pe sas ins cri tas em Res tos
a Pa gar, no exer cí cio de 2001 e nos an te ri o res.

§ 2º Qu an do não cons tar a in di ca ção de con tra-
tos, con vê ni os, par ce las ou sub tre chos em pro gra ma
de tra ba lho cons tan te do Qu a dro VII, em ane xo, fica
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ve da da a exe cu ção do cré di to or ça men tá rio do sub tí-
tu lo cor res pon den te.

§ 3º A de li be ra ção da Co mis são de que tra ta o ca -
put será to ma da com fun da men to em in for ma ções
pres ta das, pelo Tri bu nal de Con tas da União, so bre as
me di das sa ne a do ras das ir re gu la ri da des apon ta das.

§ 4º O Tri bu nal de Con tas da União e os ór gãos
de con tro le in ter no de cada um dos Po de res fa rão o
acom pa nha men to da apli ca ção dos re cur sos nos es -
tri tos ter mos des te ar ti go, cer ti fi can do-se de que ne -
nhum dos con tra tos, con vê ni os, par ce las ou sub tre-
chos, em que te nham sido apon ta dos in dí ci os de ir re-
gu la ri da des gra ves, re ce bam qua is quer re cur sos or -
ça men tá ri os, in for man do ao Con gres so Na ci o nal as
ile ga li da des even tu al men te ve ri fi ca das, sem pre ju í zo
das pro vi dên ci as ca bí ve is.

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

LEI Nº 8.443, DE 16 DE JULHO DE 1992.

Dis põe so bre a Lei Orgâ ni ca do Tri -
bu nal de Con tas da União e dá ou tras
pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 42. Ne nhum pro ces so, do cu men to ou in for-

ma ção po de rá ser so ne ga do ao Tri bu nal em suas ins -
pe ções ou au di to ri as, sob qual quer pre tex to.

§ 1º No caso de so ne ga ção, o Tri bu nal as si na rá
pra zo para apre sen ta ção dos do cu men tos, in for ma-
ções e es cla re ci men tos jul ga dos ne ces sá ri os, co mu-
ni can do o fato ao Mi nis tro de Esta do su per vi sor da
área ou à au to ri da de de ní vel hi e rár qui co equi va len te,
para as me di das ca bí ve is.

§ 2º Ven ci do o pra zo e não cum pri da a exi gên-
cia, o Tri bu nal apli ca rá as san ções pre vis tas no in ci so
IV do art. 68 des ta lei.

....................................................................................
Art. 45. Ve ri fi ca da a ile ga li da de de ato ou con tra-

to, o Tri bu nal, na for ma es ta be le ci da no re gi men to in -
ter no, as si na rá pra zo para que o res pon sá vel ado te
as pro vi dên ci as ne ces sá ri as ao exa to cum pri men to
da lei, fa zen do in di ca ção ex pres sa dos dis po si ti vos a
se rem ob ser va dos.

§ 1º No caso de ato ad mi nis tra ti vo, o Tri bu nal, se 
não aten di do:

I – sus ta rá a exe cu ção do ato im pug na do;
II – co mu ni ca rá a de ci são à Câ ma ra dos De pu-

ta dos e ao Se na do Fe de ral;
III – apli ca rá ao res pon sá vel a mul ta pre vis ta no

in ci so II do art. 58 des ta lei.

§ 2º No caso de con tra to, o Tri bu nal, se não aten -
di do, co mu ni ca rá o fato ao Con gres so Na ci o nal, a
quem com pe te ado tar o ato de sus ta ção e so li ci tar, de
ime di a to, ao Po der Exe cu ti vo, as me di das ca bí ve is.

§ 3º Se o Con gres so Na ci o nal ou o Po der Exe -
cu ti vo, no pra zo de no ven ta dias, não efe ti var as me di-
das pre vis tas no pa rá gra fo an te ri or, o Tri bu nal de ci di-
rá a res pe i to da sus ta ção do con tra to
....................................................................................
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Ofí cio nº P-065/2002-CMO

Bra sí lia, 23 de abril de 2002

Exce len tís si mo Se nhor
Mi nis tro Hum ber to Sou to
Dig nís si mo Pre si den te do Tri bu nal de Con tas da
União
Nes ta

Se nhor Pre si den te,

Em aten di men to ao dis pos to no § 7º do art.
83 da Lei nº 10.266, de 24-7-2001 (Lei de Di re tri-
zes Orça men tá ri as para 2002), a Lei nº 10.407, de 
10-1-2002 (Lei Orça men tá ria para 2002), em seu
art. 12, veda ”a exe cu ção or ça men tá ria e fi nan ce i-
ra dos con tra tos, con vê ni os, par ce las ou sub tre-
chos re la ci o na dos a obras ou ser vi ços que apre-
sen tem in dí ci os de ir re gu la ri da des gra ves, apon ta-
das pelo Tri bu nal de Con tas da União, cons tan tes
do Qu a dro VII, em ane xo, até de li be ra ção em con -
trá rio da Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça men tos
Pú bli cos e Fis ca li za ção – CMO e do Con gres so
Na ci o nal“.

Este Órgão Téc ni co, para exer cer a atri bu i-
ção aci ma des cri ta, usan do os pro ce di men tos de -
ter mi na dos pela Re so lu ção nº 1, de 2001, do
Con gres so Na ci o nal, so li ci ta o ob sé quio des sa
Cor te de Con tas no sen ti do de que as in for ma-
ções, re fe ren tes ao § 3º do art. 12 aci ma men ci o-
na do, se jam en ca mi nha das à Pre si dên cia do
Con gres so Na ci o nal com a in di ca ção ex plí ci ta de
que se tra ta de ma té ria cons tan te do re fe ri do Qu -
a dro VII, sem pre ju í zo dos en ca mi nha men tos à
Co mis são, pre vis tos no art. 83 da Lei nº 10.266,
de 24-7-2001 (Lei de Di re tri zes Orça men tá ri as
para 2002).

Tal so li ci ta ção se jus ti fi ca pelo fato de que as
in for ma ções en ca mi nha das por esse Tri bu nal à
Pre si dên cia do Con gres so Na ci o nal re la ti vas ao
Qu a dro VII da Lei Orça men tá ria para 2002 de ve-

rão ser au tu a das pela Se cre ta ria-Ge ral do Se na do
Fe de ral, com os con se qüen tes re gis tros no Sis te-
ma de Acom pa nha men to de Ma té ri as Le gis la ti vas
– MATE, como ma té ria para de li be ra ção do Con-
gres so Na ci o nal no to can te à li be ra ção ou não da
ve da ção ex pres sa no art. 12 an te ri or men te re fe ri-
do.

So li ci to ain da, com base no aci ma ex pos to,
que cada ex pe di en te des sa Cor te de Con tas (Avi so
TCU), se pos sí vel, cor res pon da a ape nas uma das
ma té ri as cons tan tes do re fe ri do Qu a dro VII.

Ao en se jo, re no vo 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.

Se na dor Car los Be zer ra,Pre si den te.

(À Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça-
men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção.)

Avi so nº 1.369-SGS-TCU

Bra sí lia, 15 de maio de 2002. 

A Sua Exce lên cia o Se nhor
Se na dor Ra mez Te bet
Pre si den te do Con gres so Na ci o nal
Nes ta

AVISO Nº 36, DE 2002-CN
(nº 1.369/2002, na ori gem)

Se nhor Pre si den te,

Enca mi nho a Vos sa Exce lên cia, para co nhe ci-
men to, có pia da De ci são nú me ro 502/2002, ado ta da
pelo Tri bu nal de Con tas da União na Ses são Ordi ná-
ria do Ple ná rio de 15-5-2002, bem como dos res-
pec ti vos Re la tó rio e Voto que a fun da men tam, re fe-
ren te ao re la tó rio de au di to ria re a li za do na
SEPLAN/GO (TC nº 006.694/2001-5).

Res pe i to sa men te, – Hum ber to Gu i ma rães
Sou to, Pre si den te.
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LEGISLACAO CITADA

LEI Nº 10.266, DE 24 DE JULHO DE 2001

Dis põe so bre as di re tri zes para a
ela bo ra ção da lei or ça men tá ria de 2002 e
dá ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 83. O Tri bu nal de Con tas da União en vi a rá à

Co mis são Mis ta Per ma nen te pre vis ta no art. 166, § 1º 
da Cons ti tu i ção, até 30 dias após o en ca mi nha men to
da pro pos ta or ça men tá ria pelo Po der Exe cu ti vo, in for-
ma ções re cen tes so bre a exe cu ção fí si co-fi nan ce i ra
das obras cons tan tes dos or ça men tos fis cal, da se gu-
ri da de so ci al e de in ves ti men to, in clu si ve em meio
mag né ti co.

§ lº Das in for ma ções re fe ri das no ca put cons ta-
rão, para cada obra fis ca li za da:

I – a clas si fi ca ção ins ti tu ci o nal, fun ci o nal e pro -
gra má ti ca, atu a li za da con for me cons tan te da lei or ça-
men tá ria para 2001;

II – sua lo ca li za ção e es pe ci fi ca ção, com as eta -
pas, os sub tre chos ou as par ce las e seus res pec ti vos
con tra tos, con for me o caso, nos qua is fo ram iden ti fi-
ca das ir re gu la ri da des;

III – a clas si fi ca ção dos even tu a is in dí ci os de ir -
re gu la ri da des iden ti fi ca dos, de acor do com sua gra vi-
da de;

IV – as pro vi dên ci as já ado ta das pelo Tri bu nal
quan to às ir re gu la ri da des;

V – o per cen tu al de exe cu ção fí si co-fi nan ce i ra;
VI – a es ti ma ti va do va lor ne ces sá rio para con -

clu são; e
VII – ou tros da dos con si de ra dos re le van tes pelo 

Tri bu nal.
§ 2º No cum pri men to do dis pos to no ca put, o Tri-

bu nal en vi da rá es for ços no sen ti do de in cre men tar o
uni ver so ob je to de pro ce di men tos fis ca li za tó ri os es-
pe cí fi cos para sub si di ar a apre ci a ção da pro pos ta or -
ça men tá ria pelo Con gres so Na ci o nal, se pos sí vel,
acres cen do o nú me ro de obras em vin te por cen to em 
re la ção ao exer cí cio de 2000.

§ 3º A se le ção das obras a se rem fis ca li za das
deve con si de rar, den tre ou tros fa to res, o va lor li qui da-
do no exer cí cio de 2000 e o fi xa do para 2001, a re gi o-
na li za ção do gas to e o his tó ri co de ir re gu la ri da des
pen den tes ob ti do a par tir de fis ca li za ções an te ri o res
do Tri bu nal, de ven do dela fa zer par te to das as obras
con ti das no Qu a dro V ane xo à Lei nº 10.171, de 5 de
ja ne i ro de 2001, que não fo ram ob je to de de li be ra ção
do Tri bu nal pela re gu la ri da de du ran te os doze me ses
an te ri o res à data da pu bli ca ção des ta lei.

§ 4º O Tri bu nal de ve rá, adi ci o nal men te, no mes -
mo pra zo pre vis to no ca put, en vi ar in for ma ções so bre
ou tras obras, nas qua is te nham sido cons ta ta dos in dí-
ci os de ir re gu la ri da des gra ves em ou tros pro ce di men-
tos fis ca li za tó ri os re a li za dos nos úl ti mos doze me ses
con ta dos da pu bli ca ção des ta lei, com o mes mo grau
de de ta lha men to de fi ni do no § lº des te ar ti go.

§ 5º O Tri bu nal en ca mi nha rá à Co mis são re fe ri-
da no ca put, sem pre que ne ces sá rio, re la tó ri os de
atu a li za ção das in for ma ções for ne ci das.

§ 6º O Tri bu nal de Con tas da União dis po ni bi li-
za rá na sua pá gi na na Inter net, até o 10º dia de cada
mês, re la tó rio con so li da do de atu a li za ção das in for-
ma ções re fe ren tes às obras men ci o na das no pa rá-
gra fo an te ri or, sem pre ju í zo das in for ma ções re me ti-
das ao Con gres so Na ci o nal.

§ 7º A lei or ça men tá ria anu al po de rá con tem plar
sub tí tu los re la ti vos a obras com in dí ci os de ir re gu la ri da-
des gra ves in for ma dos pelo Tri bu nal, per ma ne cen do a
exe cu ção dos con tra tos, con vê ni os, par ce las ou sub tre-
chos em que fo ram iden ti fi ca dos os in dí ci os con di ci o na-
da à ado ção de me di das sa ne a do ras pelo ór gão res-
pon sá vel, su je i tas à pré via de li be ra ção do Con gres so
Na ci o nal e da Co mis são re fe ri da no ca put.

§ 8º O Tri bu nal de Con tas da União re me te rá ao
Con gres so Na ci o nal, em até quin ze dias após sua
cons ta ta ção, in for ma ções re fe ren tes aos in dí ci os de ir -
re gu la ri da des gra ves iden ti fi ca dos em pro ce di men tos
fis ca li za tó ri os em con tra tos, con vê ni os, par ce las ou
sub tre chos re fe ren tes a obras cons tan tes do Orça men-
to de 2002, in clu si ve em meio mag né ti co, ca ben do à
Co mis são Mis ta re fe ri da no ca put e ao Con gres so Na ci-
o nal con di ci o na rem ou não a exe cu ção or ça men tá ria do 
con tra to, con vê nio, par ce la ou sub tre cho ir re gu lar.

RESOLUÇÃO Nº 1, DE 2001-CN

Dis põe so bre a Co mis são Mis ta Per -
ma nen te a que se re fe re o § 1º do art. 166 
da Cons ti tu i ção e so bre a tra mi ta ção das
ma té ri as a que se re fe re o mes mo ar ti go.

....................................................................................
Art. 2º A Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça men-

tos Pú bli cos e Fis ca li za ção tem por com pe tên cia:
....................................................................................

III – exa mi nar e emi tir pa re cer so bre os do cu-
men tos per ti nen tes ao acom pa nha men to e fis ca li za-
ção da exe cu ção or ça men tá ria e fi nan ce i ra e da ges -
tão fis cal, nos ter mos dos arts. 70 a 72 e 166, § lº, in ci-
so II, da Cons ti tu i ção, e da Lei Com ple men tar nº 101,
de 2000, es pe ci al men te
....................................................................................
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b) in for ma ções en ca mi nha das pelo Tri bu nal de
Con tas da União ou por ór gãos e en ti da des da ad mi nis-
tra ção fe de ral, por in ter mé dio do Con gres so Na ci o nal, in -
clu si ve as re la ti vas a con tra tos, con vê ni os, par ce las ou
sub tre chos em que fo ram iden ti fi ca dos in dí ci os de ir re gu-
la ri da des e re la ci o na dos em ane xo à lei or ça men tá ria
anu al, nos ter mos da lei de di re tri zes or ça men tá ri as;
....................................................................................

Art. 35. A tra mi ta ção das pro po si ções re fe ri das
no art. 34 e das pres ta ções de con tas anu a is, obe de-
ce ra aos se guin tes pra zos:
....................................................................................

VII – ma té ri as re la ti vas ao acom pa nha men to e
fis ca li za ção da exe cu ção or ça men tá ria e fi nan ce i ra:

a) até 5 (cin co) dias para pu bli ca ção e dis tri bu i-
ção dos re la tó ri os e in for ma ções pre vis tos nas alí ne-
as do art. 20, in ci so III des ta Re so lu ção, a par tir do re -
ce bi men to pelo Con gres so Na ci o nal;

b) até 15 (quin ze) dias para a apre sen ta ção,
pelo Re la tor de sig na do, do re la tó rio con ten do as me -
di das que jul gar ca bí ve is, apre sen tan do, con for me o
caso, pro je to de de cre to le gis la ti vo, a par tir do tér mi no
do pra zo an te ri or;

c) até 8 (oito) dias para apre sen ta ção de emen -
das ao re la tó rio apre sen ta do e ao pro je to de de cre to
le gis la ti vo, quan do for o caso, a par tir do en cer ra men-
to do pra zo da alí nea b;

d) até 7 (sete) dias, con ta dos do tér mi no do pra -
zo de re ce bi men to das emen das, para que a Co mis-
são dis cu ta, vote e en ca mi nhe à Mesa do Con gres so
Na ci o nal o seu pa re cer so bre a ma té ria.

Pa rá gra fo úni co. A Co mis são, pela ma i o ria ab -
so lu ta de seus mem bros, po de rá am pli ar os pra zos
de que tra tam as alí ne as b, c e d do in ci so IV e VII des -
te ar ti go, de ven do co mu ni car a de ci são ao Pre si den te
do Se na do Fe de ral.
....................................................................................

Art. 43. A apro va ção pela Co mis são de pro je to
de de cre to le gis la ti vo au to ri zan do a exe cu ção de do -
ta ções cons tan tes na lei or ça men tá ria anu al sob con -
di ção sus pen si va, no caso de sub tí tu los, con vê ni os,
par ce las ou sub tre chos em que fo ram iden ti fi ca dos in -
dí ci os de ir re gu la ri da des gra ves le van ta dos pelo
TCU, de pen de rá de jus ti fi ca ção quan to às me di das
sa ne a do ras ado ta das pelo ór gão res pon sá vel.

LEI Nº 10.407, DE 10 DE JANEIRO DE 2002

Esti ma a re ce i ta e fixa a des pe sa da
União para o exer cí cio fi nan ce i ro de
2002.

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

LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993

Re gu la men ta o art. 37, in ci so XXI, da 
Cons ti tu i ção Fe de ral, ins ti tui nor mas
para li ci ta ções e con tra tos da Admi nis-
tra ção Pú bli ca e dá ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 3º A li ci ta ção des ti na-se a ga ran tir a ob ser-

vân cia do prin cí pio cons ti tu ci o nal da iso no mia e a se -
le ci o nar a pro pos ta mais van ta jo sa para a Admi nis tra-
ção e será pro ces sa da e jul ga da em es tri ta con for mi-
da de com os prin cí pi os bá si cos da le ga li da de, da im -
pes so a li da de, da mo ra li da de, da igual da de, da pu bli-
ci da de, da pro bi da de ad mi nis tra ti va, da vin cu la ção ao 
ins tru men to con vo ca tó ria, do jul ga men to ob je ti vo e
dos que lhes são cor re la tos.

§ 1º É ve da do aos agen tes pú bli cos:
I – ad mi tir, pre ver, in clu ir ou to le rar, nos atos de

con vo ca ção, cláu su las ou con di ções que com pro me-
tam, res trin jam ou frus trem o seu ca rá ter com pe ti ti vo
e es ta be le çam pre fe rên ci as ou dis tin ções em ra zão
da na tu ra li da de, da sede ou do mi cí lio dos li ci tan tes ou 
de qual quer ou tra cir cuns tân cia im per ti nen te ou ir re-
le van te para o es pe cí fi co ob je to do con tra to;

II – es ta be le cer tra ta men to di fe ren ci a do de na -
tu re za co mer ci al, le gal, tra ba lhis ta, pre vi den ciá ria ou
qual quer ou tra, en tre em pre sas bra si le i ras e es tran-
ge i ras, in clu si ve no que se re fe re a mo e da, mo da li da-
de e lo cal de pa ga men tos, mes mo quan do en vol vi dos
fi nan ci a men tos de agên ci as in ter na ci o na is, res sal va-
do o dis pos to no pa rá gra fo se guin te e no art. 3º da Lei
nº 8.248, de 23 de ou tu bro de 1991.

§ 2º Em igual da de de con di ções, como cri té rio
de de sem pa te, será as se gu ra da pre fe rên cia, su ces si-
va men te, aos bens e ser vi ços:

I – pro du zi dos ou pres ta dos por em pre sas bra si-
le i ras de ca pi tal na ci o nal;

II – pro du zi dos no País;
III – pro du zi dos ou pres ta dos por em pre sas bra -

si le i ras.
§ 3º A li ci ta ção não será si gi lo sa, sen do pú bli cos

e aces sí ve is ao pú bli co os atos de seu pro ce di men to,
sal vo quan to ao con te ú do das pro pos tas, até a res-
pec ti va aber tu ra.

§ 4º (VETADO) (Pa rá gra fo in clu í do pela Lei nº
8.883, de 8-6-94).

....................................................................................
Art. 58. O re gi me ju rí di co dos con tra tos ad mi nis-

tra ti vos ins ti tu í dos por esta Lei con fe re à Admi nis tra-
ção, em re la ção a eles, a prer ro ga ti va de:
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I – mo di fi cá-los, uni la te ral men te, para me lhor
ade qua ção às fi na li da des de in te res se pú bli co, res pe-
i ta dos os di re i tos do con tra ta do;

II – res cin di-los, uni la te ral men te, nos ca sos es -
pe ci fi ca dos no in ci so I do art. 79 des ta lei;

III – fis ca li zar-lhes a exe cu ção;
IV – apli car san ções mo ti va das pela ine xe cu ção

to tal ou par ci al do ajus te;
V – nos ca sos de ser vi ços es sen ci a is, ocu par

pro vi so ri a men te bens mó ve is, imó ve is, pes so al e ser -
vi ços vin cu la dos ao ob je to do con tra to, na hi pó te se da 

ne ces si da de de aca u te lar apu ra ção ad mi nis tra ti va de 
fal tas con tra tu a is pelo con tra ta do, bem como na hi pó-
te se de res ci são do con tra to ad mi nis tra ti vo.

§ 1º As cláu su las eco nô mi co-fi nan ce i ras e
mo ne tá ri as dos con tra tos ad mi nis tra ti vos não po de-
rão ser al te ra das sem pré via con cor dân cia do con -
tra ta do.

§ 2º Na hi pó te se do in ci so I des te ar ti go, as cláu -
su las eco nô mi co-fi nan ce i ras do con tra to de ve rão ser
re vis tas para que se man te nha o equi lí brio con tra tu al.
....................................................................................
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Ofí cio nº 065/2002-CMO

Bra sí lia, 23 de abril de 2002

Exce len tís si mo Se nhor
Mi nis tro Hum ber to Sou to
D.D. Pre si den te do Tri bu nal de Con tas da União
Nes ta

Se nhor Pre si den te,
Em aten di men to ao dis pos to no § 7º do art. 83

da Lei nº 10.266, de 24-7-2001 (Lei de Di re tri zes
Orça men tá ri as para 2002), a Lei nº 10.407, de
10-1-2002 (Lei Orça men tá ria para 2002), em seu art.
12, veda ”a exe cu ção or ça men tá ria e fi nan ce i ra dos
con tra tos, con vê ni os, par ce las ou sub tre chos re la ci o-
na dos a obras ou ser vi ços que apre sen tem in dí ci os
de ir re gu la ri da des gra ves, apon ta das pelo Tri bu nal de 
Con tas da União, cons tan tes do Qu a dro VII, em ane -
xo, até de li be ra ção em con trá rio da Co mis são Mis ta
de Pla nos, Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção –
CMO e do Con gres so Na ci o nal“.

Este Órgão Téc ni co, para exer cer a atri bu i ção
aci ma des cri ta, usan do os pro ce di men tos de ter mi na-
dos pela Re so lu ção nº 1, de 2001, do Con gres so Na -
ci o nal, so li ci ta o ob sé quio des sa Cor te de Con tas no
sen ti do de que as in for ma ções, re fe ren tes ao § 3º do
art. 12 aci ma men ci o na do, se jam en ca mi nha das à
Pre si dên cia do Con gres so Na ci o nal com a in di ca ção
ex plí ci ta de que se tra ta de ma té ria cons tan te do re fe-
ri do Qu a dro VII, sem pre ju í zo dos en ca mi nha men tos
à Co mis são, pre vis tos no art. 83 da Lei nº 10.266, de
24-7-2001 (Lei de Di re tri zes Orça men tá ri as para
2002).

Tal so li ci ta ção se jus ti fi ca pelo fato de que as in -
for ma ções en ca mi nha das por esse Tri bu nal à Pre si-
dên cia do Con gres so Na ci o nal re la ti vas ao Qu a dro
VII da Lei Orça men tá ria para 2002 de ve rão ser au tu a-
das pela Se cre ta ria-Ge ral do Se na do Fe de ral, com os 
con se qüen tes re gis tros no Sis te ma de Acom pa nha-
men to de Ma té ri as Le gis la ti vas – MATE, como ma té-
ria para de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal no to can-
te a li be ra ção ou não da ve da ção ex pres sa no art. 12
an te ri or men te re fe ri do.

Si li ci to ain da, com base no aci ma ex pos to, que
cada ex pe di en te des sa Cor te de Con tas (Avi so TCU), 
se pos sí vel, cor res pon da a ape nas uma das ma té ri as
cons tan tes do re fe ri do Qu a dro VII.

Ao en se jo, re no vo 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. – Se na dor
Car los Be zer ra,  Pre si den te.

(À Co mis são mis ta de Pla nos, Orça-
men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção.)

O SR. PRESIDENTE (Ca sil do Mal da ner) – Os
avi sos que aca bam de ser li dos vão à Co mis são Mis ta
de Pla nos, Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção.

O SR. PRESIDENTE (Ca sil do Mal da ner) – So -
bre a mesa, pa re ce res que se rão li dos pelo Sr. 1º Se -
cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Fran cis co Escór cio.

São li dos os se guin tes:

PARECER Nº 432, DE 2002

Da Co mis são de Re la ções Exte ri o-
res e De fe sa Na ci o nal so bre o Re que ri-
men to nº 175, de 2002,  de au to ria do Se -
na dor Edu ar do Su plicy e ou tros Se nho-
res Se nan do res, que re quer se jam en vi a-
dos vo tos de con gra tu la ções ao Dr. José
Ale xan dre Xa na na Gus mão, pela sua vi-
tó ria na ele i ção para Pre si den te do Ti mor
Les te, que se tor na rá o mais novo país
do mun do, em 20 de maio de 2002.

Re la tor: Se na dor Tião Vi a na
Re la tor Ad Hoc: Se na dor Ro ber to Sa -

tur ni no.

I – Re la tó rio

Esta Co mis são é cha ma da a opi nar so bre o Re -
que ri men to nº 175, de 2002, de au to ria dos no bres
Se na do res Edu ar do Su plicy, Artur da Tá vo la e He lo í-
sa He le na, que re que rem ”se jam en vi a dos vo tos de
con gra tu la ções ao Dr. José Ale xan dre Xa na na Gus-
mão, pela sua vi tó ria na ele i ção para Pre si den te do
Ti mor Les te, que se to ma rá o mais novo país do mun -
do, em 20 de maio de 2002”.

O re que ri men to em apre ço tem por base o art.
222 do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, e, em
aten di men to ao que de ter mi na o dis po si ti vo em ques -
tão, foi dis tri bu í do à Co mis são de Re la ções Exte ri o-
res e de De fe sa Na ci o nal para emi tir pa re cer.

Se gun do res sal ta a Jus ti fi ca ção, o Sr. José Ale -
xan dre Xa na na Gus mão foi o gran de lí der da re sis-
tên cia ti mo ren se, ten do con du zi do, por vá ri os anos,
uma he rói ca luta con tra a do mi na ção Indo né sia.

II – Aná li se

O Ti mor Les te, pe que na ilha lo ca li za da na Ásia,
en tre a Indo né sia e a Aus trá lia, op tou por sua in de-
pen dên cia por meio de um re fe ren do em agos to de
1999. Seus ha bi tan tes ha vi am per ma ne ci do sob o
jugo in do né sio por mais de 24 anos. Antes dis so fora
co lô nia de Por tu gal por cer ca de 500 anos, ra zão pela 
qual o idi o ma por tu guês é fa la do na ilha, ao lado do
idi o ma na ti vo.
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O Sr. Xa na na Gus mão nas ceu em Ma na tu to em
20 de ju nho de 1946, e pas sou toda a sua in fân cia no
cam po. Ao con clu ir o pri má rio, mu dou-se para Dili, ca -
pi tal do Ti mor Les te. Estu dou no Li ceu lo cal e tra ba-
lhou como es cri tu rá rio num hos pi tal, tor nan do-se de -
po is pro fes sor em uma es co la chi ne sa. Lí der das lu -
tas pela in de pen dên cia, foi cap tu ra do por seus ini mi-
gos, per ma ne cen do en car ce ra do no pre sí dio de Ci pi-
nang por sete anos, onde, em face da sua in te gri da de
mo ral, ga nhou o res pe i to de seus car ce re i ros. Con de-
na do à pri são per pé tua, aca bou ten do a sua pena re -
du zi da para 20 anos. Nas vés pe ras do ple bis ci to que
li ber tou Ti mor, ele ga nhou a li ber da de. Du ran te o seu
lon go pe río do de en car ce ra men to, ja ma is es mo re ceu
em seus ide a is ou de i xou de ins pi rar a es pe ran ça da
li ber da de en tre os seus com pa tri o tas. Sua li de ran ça
pode ser com pa ra da à de Nel son Man de la, ou à de
Gand hi, que tam bém se re cu sa ram a ace i tar as im po-
si ções de um re gi me opres sor.

O di fí cil pro ces so pelo qual vem pas san do o Ti -
mor Les te des de que es ca pou ao jugo da Indo né sia,
em seu es for ço de cons tru ção de um Esta do fun da-
men ta do nos mar cos ju rí di cos da de mo cra cia, vem
des per tan do o in te res se do mun do in te i ro. Ain da sem
um Esta do cons ti tu í do, o país en con tra-se nes se mo -
men to sob a pro te ção da Orga ni za ção das Na ções
Uni das, cuja ad mi nis tra ção tran si tó ria che ga rá ao seu 
ter mo em 20 de maio vin dou ro.

É im por tan te res sal tar que o Bra sil sem pre apo i-
ou vi go ro sa men te, com o seu voto fa vo rá vel no foro
da ONU, os an se i os de li ber da de dos ti mo ren ses.

Nes se qua dro, é com ex tre mo jú bi lo que o Se na-
do Fe de ral do Bra sil re ce be a ele i ção do Sr. Xa na na
Gus mão, lí der e ins pi ra dor da luta li ber tá ria do Ti mor
Les te, para Pre si den te da que le país.

III – Voto

Por todo o ex pos to, afi gu ra-se-nos das mais
opor tu nas e lou vá ve is a ini ci a ti va dos ilus tres Se na-
do res Edu ar do Su plicy, Artur da Tá vo la, e He lo í sa He -
le na, ao re que re rem o en vio de voto de con gra tu la-
ções ao Sr. Xa na na Gus mão pela sua vi tó ria na ele i-
ção para Pre si den te do Ti mor Les te, que se tor na rá o
mais novo país do mun do, em 20 de maio de 2002.

Por todo o ex pos to, vo ta mos fa vo ra vel men te à
apro va ção do Re que ri men to nº 175, de 2002. – Sala
da Co mis são, 21 de maio de 2002. – Jef fer son Pé -
res, Pre si den te  – Tião Vi a na, Re la tor – Ber nar do
Ca bral – Lú dio Co e lho – Ro ber to Sa tur ni no, Re la-
tor Ad Hoc – Ro ber to Re quião – Sér gio Ma cha do –
José Agri pi no – Ro meu Tuma – Iris Re zen de –
Luiz Otá vio.

PARECER Nº 433, DE 2002

Da Co mis são de Re la ções Exte ri o-
res e De fe sa Na ci o nal so bre o Re que ri-
men to nº 176, de 2002, de au to ria do Se -
na dor Ge ral do Cân di do e ou tros Se nho-
res Se na do res, do Se na dor Ge ral do Cân -
di do, que re quer seja en vi a do ao Ti mor
Les te, voto de con gra tu la ções pela ele i-
ção do Exce len tís si mo Se nhor Xa na na
Gus mão, para Pre si den te do Pais, no dia
14 de abril de 2002.

Re la tor: Se na dor Tião Vi a na
Re la tor ”Ad Hoc“ Se na dor Ro ber to

Sa tur ni no

I – Re la tó rio

Essa Co mis são é cha ma da a opi nar so bre o Re -
que ri men to do Se na do Fe de ral nº 176, de 2002, que
“re quer seja en vi a do ao Ti mor Les te voto de con gra tu-
la ções pela ele i ção do Exce len tís si mo Se nhor Xa na-
na Gus mão, para Pre si den te do País, no dia 14 de
abril de 2002”.

O re fe ri do Re que ri men to, de au to ria do no bre
Se na dor Ge ral do Cân di do, fun da men ta-se no art. 222 
do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, e, con for-
me de ter mi na o dis po si ti vo em ques tão, foi dis tri bu í do
à Co mis são de Re la ções Exte ri o res e de De fe sa Na -
ci o nal.

Visa, a ma té ria em apre ço, a en vi ar voto de con -
gra tu la ção ao Ti mor Les te, ex-co lô nia por tu gue sa
que, de po is de um ple bis ci to em que de ci diu por sua
in de pen dên cia, de mo cra ti ca men te es co lheu o Se-
nhor Xa na na Gus mão para a Pre si dên cia do país.

Em sua jus ti fi ca ção o ilus tre Se na dor Ge ral do
Cân di do res sal ta que, ten do em vis ta as inú me ras
di fi cul da des en fren ta das por aque le país, o pro ces-
so ele i to ral que lo grou re a li zar é um exem plo para
to das as na ções que bus cam a im plan ta ção de uma
ver da de i ra de mo cra cia.

II – Aná li se

O Ti mor Les te, ex-co lô nia de Por tu gal, que con -
ta com apro xi ma da men te 800 mil ha bi tan tes, vem
pas san do por um pe no so pro ces so de cons tru ção da
sua de mo cra cia, au xi li a do ini ci al men te pe las Na ções
Uni das, com o apo io de or ga nis mos mul ti la te ra is e de
al guns pa í ses que têm in te res se di re to nos des ti nos
da pe que na na ção ti mo ren se, tais como o Bra sil, Por-
tu gal e Aus trá lia.
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No Ti mor Les te fala-se Té tum, a lín gua na ti va,
po rém, com os 500 anos de pre sen ça por tu gue sa,
tam bém o idi o ma por tu guês é fa la do, par ti cu lar men te
en tre as eli tes lo ca is, daí o in te res se do Go ver no bra -
si le i ro pe los des do bra men tos em cur so na que le país.
A pre sen ça de for ças da ONU, sob a li de ran ça do bra -
si le i ro Sér gio Vi e i ra de Meio, no pro ces so de re cons-
tru ção do país, vem sen do fun da men tal na ca mi nha-
da do Ti mor à ple na vi gên cia da or dem de mo crá ti ca e
dos di re i tos hu ma nos.

A vi tó ria nas re cen tes ele i ções re a li za das no
Ti mor Les te de Xa na na Gus mão, lí der de ex tra or di-
ná rio ca ris ma e gran de pe ne tra ção en tre as mas sas
po pu la res, ates ta que o povo ti mo ren se al can çou, fi -
nal men te, as li ber da des de mo crá ti cas, a au to no mia
e o co man do de seu pró prio des ti no.

É, por tan to, lou vá vel e opor tu na a ini ci a ti va do 
no bre  Se na dor Ge ral do  Cân di do,  de  re que rer  o
en vio de voto de con gra tu la ções ao Ti mor Les te
pela ele i ção  de  Xa na na  Gus mão  para Pre si den te
da Re pú bli ca.

III – Voto

Por todo o ex pos to, vo ta mos fa vo ra vel men te à
apro va ção do Re que ri men to nº 176, de 2002.

Sala da Co mis são, 21 de maio de 2002. – Jef-
fer son Pé res, Pre si den te – Tião Vi a na, Re la tor –
Sér gio Ma cha do – Ro ber to Re quião – Edu ar do
Su plicy – Ro ber to Sa tur ni no, Re la tor ”Ao Hoc“ –
Ro meu Tuma – Íris Re zen de – Ber nar do Ca bral –
Lú dio Co e lho – Luiz Otá vio.

O SR. PRESIDENTE (Ca sil do Mal da ner) –
Com re fe rên cia aos pa re ce res que aca bam de ser li -
dos, a Pre si dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que os
pa re ce res da Co mis são de Re la ções Exte ri o res e
de De fe sa Na ci o nal, en ca mi nha dos à pu bli ca ção,
con clu em fa vo ra vel men te aos Re que ri men tos nºs
175 e 176, de 2002, dos Se na do res Edu ar do Su-
plicy e Ge ral do Cân di do, que so li ci tam, nos ter mos
re gi men ta is, voto de con gra tu la ções pela ele i ção
do Pre si den te  do Ti mor Les te.

As ma té ri as fi gu ra rão na Ordem do Dia da pró xi-
ma ses são de li be ra ti va or di ná ria, nos ter mos do art.
222, § 2º, do Re gi men to Inter no.

O SR. PRESIDENTE (Ca sil do Mal da ner) – Os
Srs. Se na do res Ma u ro Mi ran da, Mo za ril do Ca val-
can ti, Lú cio Alcân ta ra, a Sra. Se na do ra Emi lia Fer-
nan des, e os Srs. Se na do res Jef fer son Pé res, Ro-

me ro Jucá, Car los Be zer ra e Car los Wil son 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. MAURO MIRANDA  (PMDB – GO) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,

A LDO, Lei de Di re tri zes Orça men tá ri as, en ca-
mi nha da há al guns dias pelo Go ver no ao Con gres-
so, traz frus tra ção, por seu con te ú do, para to dos
aque les que se de di cam à ques tão im por tan tís si ma
do de sen vol vi men to ur ba no.

Em nos sas ci da des, abri gam-se 81% dos bra-
si le i ros. Ado tar boas po lí ti cas de de sen vol vi men to
ur ba no sig ni fi ca atu ar di re ta men te em be ne fí cio do
dia-a-dia da po pu la ção. São mu i tos os ma les de
nos sas ci da des que exi gem aten ção das três es fe-
ras de go ver no: o dé fi cit ha bi ta ci o nal, a fal ta de sa-
ne a men to, as di fi cul da des do trans por te co le ti vo, as
ha bi ta ções de pa drão pre cá rio, a es pe cu la ção imo-
bi liá ria.

Era pre ci so que a LDO para 2003 si na li zas se
mais for te men te no sen ti do de avan çar na so lu ção
des ses pro ble mas. Infe liz men te, não é o que ve mos,
numa aná li se ini ci al ba se a da em da dos con cre tos e
ir re fu tá ve is.

Por exem plo, no Ane xo de Me tas e Pri o ri da des
da LDO, no que se re fe re aos pro gra mas de nú me ro
71, 119, 121, 122, 128 e 8.007, ob ser va mos di ver-
sas de fi ciên ci as, e me tas mu i to ba i xas, em re la ção
ao que se ria ra zoá vel es pe rar de uma boa po lí ti ca
de de sen vol vi men to ur ba no. No nú me ro 128, pro-
gra ma Mo rar Me lhor, está pre vis ta a pro du ção de
ape nas 5 mil lo tes ur ba ni za dos, meta ba i xís si ma,
di an te das ne ces si da des de âm bi to na ci o nal. Num
país que tem um dé fi cit de 6,6 mi lhões de uni da des
ha bi ta ci o na is, es sas di re tri zes le vam a enor me de-
cepção!

Nes ses pro gra mas, uma gra ve omis são da LDO
diz res pe i to à au sên cia de fi nan ci a men to para a ela bo-
ra ção de Pla nos Di re to res. Ora, tal fi nan ci a men to não
po de ria de i xar de ser pre vis to, dado que es ses pla nos
são mes mo uma con di ci o nan te para a im ple men ta ção
do Esta tu to da Ci da de, im por tan te avan ço le gis la ti vo
apro va do pelo Con gres so no ano que pas sou.

Ou tro pon to cri ti cá vel da LDO é que seu ar ti go
69 sim ples men te não men ci o na, en tre as di re tri zes
para a Ca i xa Eco nô mi ca, a de fi nan ci a men to ha bi ta-
ci o nal! E en tre as di re tri zes para o BNDES, en con-
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tra mos men ção ao trans por te ur ba no, mas não ao
de sen vol vi men to ur ba no!

Aspec to que pode vir a se cons ti tu ir em sé rio
per cal ço para o de sen vol vi men to ur ba no são as li mi-
ta ções im pos tas às con tra par ti das de re cur sos mu-
ni ci pa is aos fi nan ci a men tos in ter na ci o na is. Essas li -
mi ta ções en con tram-se no ar ti go 38, in ci so III. Ora,
al guns fi nan ci a men tos in ter na ci o na is exi gem do mu -
ni cí pio be ne fi ci a do uma con tra par ti da que pode ul-
tra pas sar aque les li mi tes. Está aí cri a do um obs tá-
cu lo des ne ces sá rio aos pro gra mas mu ni ci pa is de
de sen vol vi men to ur ba no.

Há, ain da, pelo me nos mais uma crí ti ca a te cer
so bre a LDO. Em seu ane xo que tra ta de ris cos fis-
ca is, é dado ex ces si vo des ta que ao pa ga men to de
dí vi das do FCVS, Fun do de Com pen sa ção de Va ri a-
ções Sa la ri a is, que nada mais é que o sub sí dio
dado às ha bi ta ções de clas se mé dia nos fi nan ci a-
men tos do Sis te ma Fi nan ce i ro Ha bi ta ci o nal.

Cre io que es te ja ha ven do aí uma dis tor ção,
uma des pro por ção: gran de ên fa se nes te que si to, e
ma gras pers pec ti vas para mu i tos ou tros itens re le-
van tes de po lí ti ca ur ba na.

Se nhor Pre si den te, Se nho ras e Se nho res Se-
na do res, é pre ci so com ba ter a de te ri o ra ção das
con di ções de con ví vio no am bi en te ur ba no, que afe -
ta a ma i o ria es ma ga do ra dos bra si le i ros. É ne ces sá-
rio en fren tar os gi gan tes cos de sa fi os fí si cos e so ci a-
is das ci da des bra si le i ras.

Te mos boa base cons ti tu ci o nal nes sas ques-
tões, como o con ce i to de fun ção so ci al da pro pri e-
da de. Emen da pro mul ga da em fe ve re i ro de 2000 in -
cor po rou à Cons ti tu i ção o di re i to de mo ra dia no rol
dos di re i tos in di vi du a is. Ado ta mos ain da uma ex ce-
len te lei fe de ral, o Esta tu to da Ci da de, que di re ci o na
o per fil das po lí ti cas ur ba nas e ate mes mo con tém
um ade qua do qua dro de pe na li da des para o caso
de seu des cum pri men to.

Tor na-se ne ces sá rio fri sar que tan to a apro va-
ção da Emen da Cons ti tu ci o nal da Mo ra dia como a
re gu la men ta ção do Esta tu to da Ci da de são duas
ações de gran de re le vân cia que ti ve mos a hon ra de
co man dar nes ta Casa.

Ve mos, no en tan to, à luz da LDO que o Go ver-
no en ca mi nhou ao Con gres so, que nos po de rão fal -
tar às ne ces sá ri as di re tri zes or ça men tá ri as para le-
var a ter mo o que os go ver nos, nas suas três es fe-
ras, pre ci sam re a li zar.

Evi dên cia da im por tân cia do de sen vol vi men to
ur ba no é a re a li za ção, no Se na do, pela Sub co mis-
são de Mo ra dia e De sen vol vi men to Urba no, do ci clo
de de ba tes de no mi na do ”Mo ra dia – Um So nho Pos -
sí vel“, com a pres ti gi o sa par ti ci pa ção dos pré-can di-
da tos à Pre si dên cia da Re pú bli ca. O so nho da mo-
ra dia, no en tan to, não pode con cre ti zar-se ple na men-
te sem as ade qua das po lí ti cas pú bli cas fe de ra is.

Eu não po de ria de i xar de as si na lar, ve e men te-
men te, mi nhas crí ti cas a es ses as pec tos da LDO.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR) 
– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, “se há uma
co i sa mal re sol vi da na vida po líti ca bra si le i ra é a re -
la ção en tre as ins tân ci as de po der. Se você exa mi-
nar nos sa his tó ria, vai no tar um pên du lo en tre mo-
vi men tos de cen tra li za ção e des cen tra li za ção. A
Cons ti tu i ção jo gou o pên du lo para a des cen tra li za-
ção, mas ele fi cou no meio do ca mi nho. Esta mos vi -
ven do ago ra o fe nô me no do fe de ra lis mo trun ca do.
Embo ra a Cons ti tu i ção te nha de ci di do pela des cen-
tra li za ção, não com ple tou o mo vi men to. Você des-
mon tou o Esta do cen tra li za do do re gi me mi li tar,
mas não cri ou no seu lu gar um ge nu í no Esta do fe -
de ra ti vo.”

São pa la vras do pro fes sor Edu ar do Gi an net ti da
Fon se ca, que sin te ti zam a gra vi da de da cri se fe de ra ti-
va em que vi ve mos e que é ca u sa de mu i tos ma les
na ci o na is, como a fal ta de co e rên cia de po lí ti cas pú bli-
cas.

Não se tra ta de dis cus são aca dê mi ca, teó ri ca
ou es pe cu la ti va. A cri se do fe dera lis mo re ve la uma
re la ção in co e ren te en tre os en tes da fe de ra ção, ca -
u sa des per dí cio de re cur sos pú bli cos, já es cas sos,
ir res pon sa bi li da de so ci al e per da de mu i tas vi das
hu ma nas.

Enquan to mi lhões de pes so as são in fec ta das
pela den gue em todo o Bra sil, e mu i tas mor tes ocor -
rem, as sis ti mos es tar re ci dos a uma dis cus são trá gi-
ca so bre a res pon sa bi li da de do com ba te ao mos qui-
to da den gue.

A ver da de i ra ques tão não é se o mos qui to é
fe de ral, es ta du al ou mu ni ci pal. A ver da de i ra ques tão
é: quem é res pon sá vel pela mor te de inú me ras
pes so as, no caso de uma do en ça que po de ria ser
efe ti va men te com ba ti da?

Cer ta men te, na ori gem des se e de ou tros inú -
me ros pro ble mas, está o fe de ra lis mo trun ca do, em 
que a União con ti nua for te, tal como du ran te o re gi-
me au to ri tá rio, com po der de ar re ca dar qua se ili mi-
ta do, de se en di vi dar, de emi tir mo e da, de fi xar ta-
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xas de ju ros, ta xas de câm bio e ad mi nis trar o or ça-
men to con for me seus in te res ses.

No Go ver no Fer nan do Hen ri que Car do so, a
car ga tri bu tá ria pas sou de 27% para 34%, o que sig -
ni fi ca que mais de um ter ço da ren da na ci o nal vai
para o se tor pú bli co, de ses ti mu lan do as ati vi da des
pro du ti vas e a cri a ção de no vos pos tos de tra ba lho,
e im pos si bi li tan do a ma nu ten ção de pe que nas em-
pre sas.

Pior que isso é a fal ta de re tor no, em ser vi ços
pú bli cos de cen tes, des sa bru tal car ga tri bu tá ria, ex-
tra í da de for ma qua se de su ma na de pes so as po-
bres, que pa gam um im pos to ele va do até so bre a
co mi da, so bre a ces ta bá si ca, so bre o mí ni mo de
ca lo ri as para a ali men ta ção de um ser hu ma no.

É im pos sí vel ha ver cres ci men to eco nô mi co
com esse tipo de fe de ra lis mo, em que os bra si le i ros
são obri ga dos, em mé dia, a tra ba lhar 124 dias por
ano só para pa gar tri bu tos.

Se con si de rar mos que, além da bru tal car ga
tri bu tá ria, o en di vi da men to pú bli co vem cres cen do e
hoje se si tua em tor no de 5% do Pro du to Inter no
Bru to, ve mos que o Esta do se apro pria de apro xi ma-
da men te 40% do PIB, com uma pés si ma dis tri bu i-
ção de ren da en tre pes so as, en tre se to res eco nô mi-
cos, en tre re giões e en tre União, Esta dos e Mu ni cí-
pi os.

Po de ría mos di zer que es ta mos vi ven do um fe-
de ra lis mo trun ca do e per ver so, em que o Go ver no
Fe de ral evi tou fa zer uma re for ma tri bu tá ria que des-
se ma i or com pe ti ti vi da de à nos sa eco no mia, em que 
fos sem ver da de i ra men te res pe i ta dos os prin cí pi os
do fe de ra lis mo fis cal.

Ape sar des sa ver da de i ra der ra ma que tem
sido con du zi da pelo Go ver no Fe de ral, con ti nu a mos
com um de se qui lí brio crô ni co nas con tas pú bli cas,
com as fi nan ças pú bli cas em si tu a ção crí ti ca, com
dí vi da pú bli ca in ter na ca mi nhan do para os R$700 bi -
lhões.

As ta xas de ju ros in cons ti tu ci o na is e es can da-
lo sas pra ti ca das no Bra sil con tri bu em para o au men-
to exa ge ra do des sa dí vi da pú bli ca qua se im pa gá vel
e im pos si bi li tam a re a li za ção de in ves ti men tos em
se to res de in fra-es tru tu ra da eco no mia, como ener -
gia, trans por te e sa ne a men to bá si co.

É che ga do o mo men to, e já es ta mos atra sa-
dos, de dar um bas ta nes sa si tu a ção. Não po de mos
con ti nu ar to le ran do uma si tu a ção de cor ren te des se
fe de ra lis mo trun ca do e per ver so, em que 24 mi-

lhões de do mi cí li os não dis põem de rede de es go to,
8 mi lhões não têm água en ca na da e qua se 9 mi-
lhões não têm co le ta de lixo; em que pes so as con ti-
nu am a mor rer de den gue e a qua li da de do en si no
con ti nua mu i to ba i xa, com cri an ças na 5ª sé rie pri -
má ria sem sa ber ler nem es cre ver.

Para que exis ta uma ver da de i ra de mo cra cia no 
Bra sil, para que não haja de se qui lí brio en tre os Po-
de res, mas que eles atu em com se pa ra ção e har-
mo nia, para que te nha mos uma ver da de i ra fe de ra-
ção, com res pe i to aos di re i tos e ga ran ti as in di vi du a-
is, é fun da men tal que União, Esta dos e Mu ni cí pi os
di vi dam re ce i tas, obri ga ções e res pon sa bi li da des de 
ma ne i ra cor re ta e eqüi ta ti va, ten do em vis ta o in te-
res se da co le ti vi da de.

É pre ci so ma i or res pe i to pelo di nhe i ro do con -
tri bu in te, é pre ci so ma i or ri gor no gas to pú bli co para
que cada cen ta vo seja apli ca do efe ti va men te em be -
ne fí cio do nos so povo. É pre ci so co ra gem para cor -
tar gas tos su pér flu os, tan to no Exe cu ti vo, como no
Le gis la ti vo e no Ju di ciá rio.

Não po de mos con ti nu ar a ter um fe de ra lis mo
fal so, só no pa pel, em que as re la ções en tre União,
Esta do e Mu ni cí pi os são as si mé tri cas e de se qui li-
bra das. Pre ci sa mos de um mo de lo mais jus to, em
que os en tes fe de ra dos cum pram suas obri ga ções
de pres tar ver da de i ros ser vi ços pú bli cos, de me lhor
qua li da de e com me no res cus tos.

É essa a nos sa luta, uma luta pela de mo cra cia
e pelo bem-es tar do nos so povo.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Blo co/PSDB –
CE) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, mais
do que uma data bu ro cra ti ca men te de fi ni da para fins 
me mo ra ti vos, o Dia Na ci o nal de De fe sa das Flo res-
tas Bra si le i ras pres ta-se, mu i to mais, a aler tar Go-
ver nos e so ci e da de para o pe ri go da de vas ta ção e
da de pre da ção de nos so pa tri mô nio eco ló gi co. No
lu gar da exal ta ção efu si va, con vém-nos uma re fle-
xão mais ca u te lo sa so bre as re a is con di ções de so-
bre vi vên cia a que es tão sub me ti das nos sas flo res-
tas. Nes se es pí ri to, com a in ten ção sin ce ra de ho-
me na ge ar to dos aque les que se de di cam à ca u sa
da pre ser va ção do meio am bi en te, re ser vo-me o di -
re i to de de di car um li ge i ro es pa ço dis cur si vo à dis-
ser ta ção do tema.

Antes de tudo, cum pre sa u dar a re a li za ção
pró xi ma da Con fe rên cia Rio + 10 das Na ções Uni-
das, na Áfri ca do Sul, que se des ti na a dis cu tir o
meio am bi en te e o de sen vol vi men to sus ten tá vel. Na
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agen da dos no tá ve is par ti ci pan tes, a ques tão da
pre ser va ção das flo res tas bra si le i ras ocu pa rá, cer ta-
men te, lu gar de des ta que. Mais que isso, acre di ta-se
que o cen tro das dis cus sões será fi xa do na bi o di ver-
si da de, em re dor do qual as ações da de le ga ção
bra si le i ra cir cu la rá, na con fi an te ex pec ta ti va de que
aí re si de o gran de trun fo da ri que za de nos sas flo-
res tas.

Se gun do o Mi nis tro do Meio Ambi en te, José
Car los Car va lho, cuja par ti ci pa ção no Fó rum de Mi -
nis tros de Meio Ambi en te da Amé ri ca La ti na e Ca ri-
be, que acon te ceu em maio em São Pa u lo, re ves-
tiu-se de gra ve re le vân cia, a bi o di ver si da de do mi na
a pa u ta das dis cus sões por que, hoje, os pa í ses la ti-
no-ame ri ca nos dis põem de ma i or po der de bar ga-
nha para co brar os com pro mis sos as su mi dos pe las
na ções in dus tri a li za das du ran te a Eco-92. Não por
aca so, afir mou que o Bra sil de tém dois ter ços da flo -
res ta tro pi cal do mun do, a ma i or bi o di ver si da de e a
ma i or re ser va de água doce do pla ne ta. Em suma,
para o Mi nis tro, a co o pe ra ção en tre a Amé ri ca La ti-
na e as de ma is na ções com im por tân cia ge o po lí ti ca
do Ter ce i ro Mun do, como Chi na e Índia, for ta le ceu o 
blo co.

A pro pó si to, a Agen da 21 – a me mo rá vel car ta
de in ten ções da Eco-92 – já es ta be le cia, ta xa ti va-
men te, que os pa í ses ri cos de ve ri am in ves tir 0,7%
de seu PIB em pro gra mas de de sen vol vi men to sus -
ten tá vel nos pa í ses po bres. To da via, para es pan to
de al guns, mas não de to dos, dez anos de po is, esse 
mon tan te é de ape nas 0,2%, me ta de do que era em
1992. Tal qua dro não pode mais sus ten tar-se por
mu i to tem po. Por isso mes mo, de acor do com o Mi -
nis tro Car va lho, o Bra sil con se guiu o apo io da Ve ne-
zu e la para a cha ma da ini ci a ti va ener gé ti ca bra si le i-
ra, que pro põe a subs ti tu i ção de 10% das fon tes de
ener gia tra di ci o na is (como car vão mi ne ral e pe tró-
leo) por ener gi as re no vá ve is até 2010. Na ver da de,
a pro pos ta deve ser apre sen ta da du ran te a Rio +10, 
mas se te mia que a Ve ne zu e la, atu al di ri gen te do
G-77 (gru po dos pa í ses sub de sen vol vi dos) e gran de
pro du to ra de pe tró leo, a ve tas se.

Não se ria des ca bi do, por tan to, es pe rar dos pa -
í ses de ten to res da ma i or par te da bi o di ver si da de do
pla ne ta uma ação con cer ta da jun to à ONU, na di re-
ção da pro mo ção de uma con fe rên cia so bre o tema.
A bem da ver da de, já exis te uma ges tão por par te
dos pa í ses di re ta men te en vol vi dos – e o Bra sil in te-
gra esse gru po –, que não se in ti mi da ram du ran te a
úl ti ma Con fe rên cia das Na ções Uni das, em Haia, no 
iní cio de abril pas sa do, em re i vin di car a cri a ção de

um me ca nis mo in ter na ci o nal de pro te ção de flo res-
tas. No fun do, o acor do pro pos to ser vi ria mu i to mais
como tá bua de sal va ção da Con ven ção da Bi o di ver-
si da de, for mu la da du ran te a ECO-92, no Rio.

Ora, es ti ma-se que o Bra sil abri gue de 15% a
20% de to das as es pé ci es ve ge ta is e ani ma is exis-
ten tes, mu i tas de las com ex clu si vi da de. His to ri ca-
men te, en tre tan to, os es tran ge i ros se têm apro pri a-
do des se gi gan tes co pa tri mô nio com mu i ta van ta-
gem, se com pa ra do com as nos sas par cas ini ci a ti-
vas de ex plo ra ção. Aliás, uma es ti ma ti va – em prin-
cí pio, a úni ca dis po ní vel – afi xa na bi o di ver si da de
bra si le i ra uma eti que ta de R$4 tri lhões. Ba se a do
num es tu do pro mo vi do pela Uni ver si da de de Mary-
land, nos Esta dos Uni dos, o cál cu lo com pu tou o va -
lor do flu xo de “ser vi ços am bi en ta is” – chu vas, so los,
po li ni za ção, con tro le de tem pe ra tu ra, etc. –, for ne ci-
dos por 16 gran des bi o mas, como mar, rios, la go as,
de ser tos e, so bre tu do, flo res tas. Para fins com pa ra ti-
vos, o sal do fi nal para o pla ne ta so mou o va lor de
R$33 tri lhões.

Nes se am bi en te de ex tre ma ri que za em es ta do
bru to, não é di fí cil ima gi nar que na ção mais tem
dela apro ve i ta do. Mas os bra si le i ros pa re cem es tar,
fi nal men te, des per tan do para o va lor de tal ri que za.
Por exem plo, o Cen tro de To xi co lo gia Apli ca da
(CAT), vin cu la do ao Insti tu to Bu tan tã de São Pa u lo,
de sen vol ve um me di ca men to sin te ti za do do ve ne no
da ja ra ra ca para tra tar a hi per ten são. Isso se ex pli-
ca, em par te, pelo ele va do nú me ro de pa ten tes, no
âm bi to da Bi o tec no lo gia, re que ri das por es tran ge i-
ros jun to ao Insti tu to Na ci o nal da Pro pri e da de Indus -
tri al (Inpi). Dos 4 mil pe di dos de pa ten te re que ri dos
en tre 1995 e 2000, nada me nos que 97% fo ram re-
gis tra dos em nome de es tran ge i ros. Mes mo que tal
es ta tís ti ca não ates te o rou bo, ou me lhor, o “des lo-
ca men to” de co nhe ci men to e de pro du tos bra si le i ros
para o ex te ri or, ela apon ta para o fato de que a pes -
qui sa na ci o nal não está com pro me ti da com esse ni -
cho de mer ca do. Não por co in ci dên cia, evi den te-
men te, o Bu tan tã pa re ce, ago ra, ter ad qui ri do cons-
ciên cia de que o gra ma de ve ne no che ga a cus tar
qui nhen tos dó la res no mer ca do in ter na ci o nal, mais
de vin te ve zes o pre ço do ouro.

Nes se am bi en te, a Ama zô nia, so zi nha, dis põe
de 20 mil es pé ci es en dê mi cas, ou seja, es pé ci es
uni ca men te en con tra das nes se ecos sis te ma, en-
quan to o Mé xi co re gis tra ape nas três mil es pé ci es, e 
o Re i no Uni do, me nos de 100. E, o que é pior, das
55 mil es pé ci es iden ti fi ca das em todo o ter ri tó rio
bra si le i ro, a in dús tria far ma cêu ti ca in ter na ci o nal,
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hoje mais que nun ca, não per de tem po em, vo raz-
men te, apro pri ar-se de gran de par te. Por isso mes-
mo, faz-se ne ces sá rio que ini ci a ti vas como aque la
de mons tra da pelo Insti tu to Bu tan tã se jam in cen ti va-
das pelo Esta do e pela so ci e da de em ge ral, com o
pro pó si to de de sen vol ver uma ciên cia bi o tec no ló gi ca
fun da men ta da na ri quís si ma bi o di ver si da de bra si le i-
ra.

No en tan to, se le var mos em con si de ra ção o úl -
ti mo re la tó rio da FAO, cujo con te ú do enun cia que o
pla ne ta Ter ra per deu, na úl ti ma dé ca da, qua se 17
mi lhões de hec ta res de flo res tas ati vas por ano, a
pers pec ti va de o Bra sil re to mar o con tro le so bre a
ex plo ra ção de sua bi o di ver si da de re duz-se dra ma ti-
ca men te. Enquan to a Eu ro pa au men ta suas flo res-
tas ao rit mo de 880 mil hec ta res, o Bra sil con ti nua
der ru ban do suas ár vo res, des ma tan do 2,3 mi lhões
de hec ta res de nos sas flo res tas por ano. Na ver da-
de, a per da de flo res tas no pla ne ta caiu de 0,5%
para 0,4% por ano no fi nal da dé ca da, em com pa ra-
ção com a pri me i ra me ta de do pe río do. O mes mo
re la tó rio da FAO men ci o na, tam bém, que 16 mi lhões
de hec ta res fo ram inu til men te des ma ta dos na Ama-
zô nia por for ça de sua su pos ta im pro du ti vi da de, o
que, em pa la vras mais di re tas, sig ni fi ca que fo ram
aban do na dos em ra zão da di fi cul da de de aces so.

Embo ra a pres são exer ci da por se to res mais
con ser va do res da eco no mia ru ral bra si le i ra so bre a
mo der na le gis la ção am bi en tal seja mu i to for te, o
Go ver no do Pre si den te Fer nan do Hen ri que não está 
dis pos to a ce der em nada que pos sa, ain da que vir -
tu al men te, dis tor cer o es pí ri to de pre ser va ção que
ema na do Có di go Flo res tal vi gen te. Pa i ram no ar as
ame a ças de sem pre, que ou sam pro por re du zir a
área de co ber tu ra ve ge tal de 80% da pro pri e da de
ru ral ama zô ni ca – como re co men da o pro je to do
Go ver no – para 50% da pro pri e da de, sob pre tex to
de, as sim, pre ser var o ga nho em pro du ção agrí co la.
Con tra tal fa lá cia ar gu men ta ti va, o re la tó rio da FAO
de cla ra que o de sem pe nho da pro du ção in de pen de
de ma i or ofer ta de ter ras para cul ti vo, à mes ma pro -
por ção que de pen de – isso sim – do uso de téc ni cas
apro pri a das de ma ne jo e uti li za ção de in su mos.

Por ou tro lado, a Mata Atlân ti ca re cep ci o nou
em 2001, de ma ne i ra iné di ta, a vi si ta do Gru po Con -
sul ti vo Inter na ci o nal (IAG), do qual tem re ce bi do
apo io ins ti tu ci o nal para in ves ti men tos em pro je tos
am bi en ta lis tas. Mo ni to ran do o Pro gra ma Pi lo to para
a Pro te ção de Flo res tas Tro pi ca is do Bra sil (PPG7),
o IAG é com pos to por es pe ci a lis tas de re no me in ter-
na ci o nal, a quem se atri bui o pa pel de pro por no vas

ações que, efi caz men te, pre ser vem o bi o ma atlân ti-
co. Por con ta dis so, há uma enor me ex pec ta ti va de
que a Mata Atlân ti ca seja con tem pla da com uma fa -
tia ma i or de re cur sos nas fa ses pos te ri o res do pro-
gra ma. Vale di zer, ou tros sim, que o PPG7, a mais
abran gen te ini ci a ti va de co o pe ra ção in ter na ci o nal
para a pro te ção das flo res tas bra si le i ras, in ves tiu,
du ran te o exer cí cio de 2001, nada me nos que 200
mi lhões de dó la res em 27 pro je tos di re ci o na dos às
nos sas flo res tas.

Para con clu ir, gos ta ria de sa li en tar a ca pa ci da-
de in fin dá vel de o Bra sil não ape nas re a li zar seu
pró prio tra ba lho de pre ser va ção am bi en tal, mas
tam bém dele ex tra ir uma no tá vel sa be do ria, que se
des ti ne a uma ex plo ra ção eco nô mi ca viá vel, sa dia e
na ci o nal men te sus ten tá vel. Nes se con tex to, o Go-
ver no do Pre si den te Fer nan do Hen ri que tem-se
com pro me ti do com apo i os ex plí ci tos a essa ca pa ci-
ta ção bra si le i ra, ora re for çan do as ino va ções pro-
pos tas pelo Có di go Flo res tal em vi gên cia, ora as si-
nan do acor dos com or ga nis mos in ter na ci o na is in te-
res sa dos na pre ser va ção de nos sas flo res tas. Por
fim, te nho con vic ção de que, em pou co tem po, o
Bra sil de i xa rá de ser in clu í do na lis ta gem dos pa í ses
que de vas tam seu meio am bi en te, ado tan do prá ti-
cas de ex plo ra ção e de sen vol vi men to es tri ta men te
acor da das com as nor mas mais mo der nas de pre-
ser va ção eco ló gi ca.

Era o que ti nha a di zer.

.

A SRA. EMILIA FERNANDES (Blo co/PT –
RS) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, … num
con tex to de pri va ti za ção, de com ba te a tudo o que é 
pú bli co e numa con jun tu ra onde a re gra é a au sên-
cia de po lí ci as pú bli cas so ci o cul tu ra is, não po de mos
nos fur tar de enal te cer ini ci a ti vas que to mem o ca-
mi nho in ver so. Me di das pi o ne i ras que, co ra jo sa men-
te, va lo ri zem as en ti da des pú bli cas e con tri bu am
para a for ma ção po lí ti ca, so ci al e cul tu ral do povo
bra si le i ro.

Nes te sen ti do, que ro re gis trar a ina u gu ra ção,
no úl ti mo dia 7 de maio, do pri me i ro es tú dio de gra-
va ção pú bli co do país. Tra ta-se do es tú dio Cé sar
Pas sa ri nho, lo ca li za do no Insti tu to Ga ú cho de Tra di-
ção e Fol clo re (IGTF), em Por to Ale gre (RS). Estú dio
que está in te gra do à Se cre ta ria do Esta do da Cul tu-
ra e per mi ti rá a gra va ção de CDs e a re pro du ção
dos ve lhos dis cos de 78 ro ta ções.

Esta ini ci a ti va ob je ti va a va lo ri za ção da cul tu ra
bra si le i ra. É exem plo do res pe i to que o Go ver no do
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Esta do do Rio Gran de do Sul tem para com as nos sas
tra di ções e ma ni fes ta ções po pu la res. Res pe i to este que 
ba li za suas ações, que o faz pro mo ver uma po lí ti ca cul -
tu ral ori en ta da pela plu ra li da de e a mul ti pli ci da de.

O Rio Gran de pos sui uma for ma ção so ci al di -
ver sa. Va lo ri zar esta di fe ren ça cons ti tui, para nós,
im por tan te fa tor de es tí mu lo cul tu ral. Incen ti var a
par ti ci pa ção de to dos os seg men tos, cri an do me ca-
nis mos de aces so aos equi pa men tos cul tu ra is –
como um es tú dio pú bli co, a pre ços po pu la res –, é
para nós um de ver e um com pro mis so.

O Estú dio de Gra va ção Cé sar Pas sa ri nho não
será des ti na do ao usu fru to de ar tis tas fa mo sos. Ao
con trá rio. Esta rá à dis po si ção de prin ci pi an tes e mú-
si cos ve te ra nos que ain da não con se gui ram re gis trar
seu tra ba lho em dis co. Estu dan tes e pes qui sa do res
tam bém po de rão uti li zar o es pa ço. A idéia pre li mi nar
é que o es tú dio te nha uma fun ção so ci al, dan do pre -
fe rên cia a quem ti ver ma i or ne ces si da de de uso.

Mú si cos sem con di ções fi nan ce i ras de cus te ar
uma gra va ção em CD te rão a opor tu ni da de de dis-
por des te es pa ço de mo crá ti co, pa gan do pre ços
mais aces sí ve is que os pra ti ca dos pe los es tú di os
con ven ci o na is. Os va lo res de vem cor res pon der a
um ter ço do va lor mé dio de um es tú dio pro fis si o nal,
que co bra mais de 45 re a is a hora de gra va ção.
Todo o di nhe i ro que for ar re ca da do será re in ves ti do
em ma nu ten ção e com pra de equi pa men tos no vos.

O es tú dio de áu dio é to tal men te in for ma ti za do
e di gi ta li za do, com ca pa ci da de de re gis tro em até 64 
ca na is. Esta rá em ope ra ção no co me ço do pró xi mo
mês de ju nho, quan do, de acor do com o pre si den te
do Insti tu to Ga ú cho de Tra di ção e Fol clo re, Ira ci Ro -
cha, será anun ci a da a re gu la men ta ção de uso do
es pa ço com a de fi ni ção dos pre ços.

Esta me di da aten de a uma an ti ga re i vin di ca-
ção dos ar tis tas de meu Esta do. Des ta for ma, an tes
mes mo de seu ple no fun ci o na men to, já é gran de a
pro cu ra para uso do Estú dio Cé sar Pas sa ri nho por
par te do pú bli co be ne fi ci a do.

De ve mos des ta car que o pro je to vai aju dar a
abas te cer o acer vo do Mu seu do Som Re gi o nal,
tam bém ina u gu ra do este ano. Em pou cos me ses de
fun ci o na men to, o Mu seu já têm ca das tra das 4 mil
mú si cas, re co lhi das de fi tas cas se tes, ele pês e dis-
cos em 78 ro ta ções por mi nu to.

A co mu ni da de ga ú cha, mais uma vez, tem sido 
par tí ci pe des ta ini ci a ti va do Go ver no do Esta do e
vem co la bo ran do de for ma de ci si va para a ma nu ten-
ção des te baú do can ci o ne i ro po pu lar ga ú cho, em-

pres tan do ou do an do dis cos de ar tis tas do Rio
Gran de do Sul ao Insti tu to Ga ú cho de Tra di ções e
Fol clo re.

Enal te ce mos tam bém a jus ta ho me na gem que
o Go ver no do Esta do do Rio Gran de do Sul e o
Insti tu to de Tra di ções e Fol clo re fa zem ao ar tis ta Cé -
sar Pas sa ri nho, mor to em 1998, ao ba ti zar este es-
tú dio pú bli co com seu nome.

Pas sa ri nho é con si de ra do um dos gran des in -
tér pre tes da mú si ca re gi o nal ga ú cha. Esta ho me na-
gem va lo ri za a me mó ria de um ar tis ta que mar cou
épo ca e de sen vol veu uma tra je tó ria que se con fun-
de com a his tó ria da Ca li fór nia da Can ção Na ti va,
onde ga nhou qua tro Ca lhan dras e por sete ve zes
re ce beu o tí tu lo de me lhor in tér pre te.

Con cluo, Se nhor Pre si den te, Se nho ras Se na do-
ras e Se nho res Se na do res, na ins pi ra ção des te ilus tre
fi lho de Uru gua i a na, de se jan do que ou tros in tér pre tes,
ou tros mú si cos, hoje anô ni mos, mas tão ta len to sos
quan to Cé sar Pas sa ri nho, te nham a opor tu ni da de de
di vul gar o seu tra ba lho, gra ças a esta ini ci a ti va pi o ne i-
ra no Bra sil e se di a da no Rio Gran de do Sul. Lon ga
vida ao Estú dio Cé sar Pas sa ri nho!

O SR. JEFFERSON PÉRES (PDT – AM) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o úl ti mo fim de
se ma na emi tiu si na is dís pa res re fle tin do as con tra di-
ções da atu a li da de in ter na ci o nal.

De uma par te, em Ma dri, a Cú pu la União Eu ro-
péia–Amé ri ca La ti na re ve lou um im pas se en tre duas 
agen das. A pri me i ra, de fen di da pelo an fi trião do en-
con tro, José Ma ria Aznar, pre si den te do con se lho de 
mi nis tros da Espa nha, in sis te  na pri o ri da de da con -
cer ta ção in ter na ci o nal para o com ba te ao ter ro ris mo
– po si ção que, sem dú vi da, con den sa dois tra u mas:
o tra u ma dis se mi na do por todo o pla ne ta pe los ata -
ques ter ro ris tas de 11 de se tem bro de 2001 e o tra-
u ma mais an ti go, di ria mes mo crô ni co, da lon ga e
san gren ta con vi vên cia do ter ro ris mo bas co com a
so ci e da de es pa nho la.

A se gun da agen da teve no pre si den te Fer nan do
Hen ri que Car do so seu mais ar ti cu la do por ta-voz. Ela
pri vi le gia a ques tão da co o pe ra ção para o de sen vol vi-
men to, com ên fa se no des man te la men to das bar re i-
ras ta ri fá ri as e – so bre tu do – não-ta ri fá ri as que pre ju-
di cam o aces so das ex por ta ções la ti no-ame ri ca nas
aos mer ca dos do Pri me i ro Mun do, tor nan do ain da
mais ár dua e de si gual a luta dos nos sos pa í ses con tra
o sub de sen vol vi men to só ci o e co nô mi co, cal do de cul -
tu ra de frus tra ções e, por ve zes, mes mo de ódi os mi li-
tan tes con tra os va lo res oci den ta is.
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Ma dri sig ni fi cou, as sim, mais uma opor tu ni da de
per di da, mais uma frus tra ção, mais um avan ço adi a-
do na di re ção do acor do co mer ci al EU – Mer co sul,
for mal men te pro gra ma do para en trar em vi gor em
2005 mes ma épo ca pre vis ta para o iní cio do fun ci o na-
men to da tam bém pro ble má ti ca Área de Li vre Co mér-
cio das Amé ri cas, a Alca.

Até ago ra, na re a li da de, as lis tas de con ces-
sões ofe re ci das pela Eu ro pa dos 15 para abrir seu
mer ca do aos pro du tos agrí co las do nos so blo co
mos tram-se des pro por ci o nal men te mo des tas se co-
te ja das com suas am plas pre ten sões em re la ção
aos nos sos mer ca dos de bens in dus tri a li za dos, te le-
co mu ni ca ções, ser vi ços fi nan ce i ros, de con sul to ria e 
com pras go ver na men ta is .

Enfim, a cú pu la qua se nada teve a apre sen tar
além de uma de cla ra ção pro to co lar de so li da ri e da de
à Argen ti na, a in clu são da guer ri lha co lom bi a na  na
lis ta ne gra do an ti ter ro ris mo eu ro peu e um pac to co -
mer ci al be ne fi ci an do ex clu si va men te o Chi le.

De ou tra par te, po rém, Sr. Pre si den te, quan do
es ten de mos nos so olhar mais além, rumo ao ex tre-
mo opos to do glo bo, o nos so de sâ ni mo e a nos sa
frus tra ção são mo men ta ne a men te ofus ca dos pelo
lam pe jo de es pe ran ça que vem do Ti mor Les te.

Ali, a ra zão, o di re i to e a jus ti ça fi nal men te tri -
un fa ram  so bre a for ça bru ta, em um mun do cada
vez mais di la ce ra do en tre fun da men ta lis mos ran co-
ro sos e mul ti la te ra lis mos pre po ten tes.

Nes te do min go, dia 19, a co mu ni da de in ter-
na ci o nal e, par ti cu lar men te, o mun do de lín gua
por tu gue sa ir ma na ram-se ao bra vo povo ti mo ren-
se na pro cla ma ção de in de pen dên cia da pri me i ra
na ção do novo mi lê nio. Com a pos se do pre si den-
te Xa na na Gus mão, ter mi na va numa fes ta de
paz, ale gria e fra ter ni da de mais de um quar to de
sé cu lo de opres são tor tu ra e hu mi lha ção im pos to
pelo in va sor in do né sio.

Ago ra, Ti mor Lo ro sae aden tra uma nova eta pa
de de sa fi os, con tan do com a so li da ri e da de dos or-
ga nis mos in ter na ci o na is e com as pro mis so ras pers -
pec ti vas  de sua ri que za pe tro lí fe ra, para su pe rar a
po bre za e o atra so.

Não po de ria en cer rar este re gis tro de so li da ri e-
da de ao bra vo povo do Ti mor Les te sem enal te cer,
com bra si le i rís si mo or gu lho, a de ci si va con tri bu i ção
do nos so com pa tri o ta Sér gio Vi e i ra de Melo àque le
es for ço de cons tru ção na ci o nal. À tes ta da au to ri da-
de das Na ções Uni das in cum bi da de or ga ni zar a
tran si ção para a in de pen dên cia, Vi e i ra de Melo de-

mons trou sua in can sá vel ca pa ci da de como lí der e
ne go ci a dor ao ad mi nis trar nu me ro sas obras de re-
cu pe ra ção in fra-es tru tu ral e ou tras tan tas ini ci a ti vas
de con ci li a ção e pa ci fi ca ção. Por seu ge ne ro so in ter-
mé dio, o Bra sil mar ca pre sen ça per ma nen te men te
po si ti va no nas ci men to de uma na ção fi si ca men te
tão dis tan te, mas tão pró xi ma quan do re cor da mos a
li ção imor tal do po e ta Fer nan do Pes soa: “ mi nha pá -
tria é a mi nha lín gua”. A lín gua por tu gue sa.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a cada dia,
fe liz men te, cres ce em nos so País o con sen so em
tor no da no ção se gun do a qual o de ver de im ple-
men tar ações de pro mo ção so ci al não é ex clu si vo
do Esta do, mas da so ci e da de como um todo. Mais
ain da: au men ta a evi dên cia de que, em nos sa so ci e-
da de tão de si gual e tão in jus ta, isso não é mais que
uma obri ga ção mo ral dos ci da dãos mais aqui nho a-
dos e das em pre sas de ma i or por te.

Não que ro com isso di zer que os bra si le i ros
de ní vel mé dio de ren da e as pe que nas em pre sas
não te nham tam bém o seu pa pel a cum prir. Ini ci a ti-
vas como a que con cla ma as co mu ni da des a par ti-
ci pa rem das ati vi da des nas es co las pú bli cas e a
sim ples exis tên cia do Insti tu to Ethos de Empre sas
e Ci da da nia, de que fa zem par te em pre sas de todo 
por te, por exem plo, são bons in di ca ti vos de que
algo mu dou, sim, no Bra sil ao lon go des tas dé ca-
das mais re cen tes.

Nes se sen ti do, é sem pre bom – e, por fe li ci da-
de, cada vez mais fre qüen te – to mar mos co nhe ci-
men to de al gu ma in ter ven ção es pon tâ nea, re a li za da
por uma em pre sa, em prol do bem-es tar de seus
em pre ga dos ou da co mu ni da de em ge ral da re gião
em que está ins ta la da, ou, ain da, em de fe sa de al-
gum am bi en te na tu ral em ris co de de te ri o ra ção.

Se falo das gran des em pre sas é por que es sas,
além de te rem na tu ral men te uma ca pa ci da de ma i or
de in ter ven ção nas ques tões de in te res se so ci al,
ten dem a per ce ber mais agu da mente o va lor que es -
sas ações agre gam a suas ima gens di an te do pú bli co.
É o caso, por exem plo, da Orga ni za ção Bra des co. Ela
pu bli cou, em bela edi ção, seu Re la tó rio de Ati vi da des
So ci a is 2001, que me che gou às mãos e que eu gos -
ta ria de co men tar, em li nhas ge ra is, nes te pro nun ci a-
men to, para que fi que re gis tra do, nos Ana is da
Casa, um caso mo de lar de em pre sa so ci al men te
res pon sá vel.

Não data de an te on tem essa atu a ção so ci al
das Orga ni za ções Bra des co, Se nho res Se na do res.
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A Fun da ção Bra des co, des ti na da à edu ca ção de cri -
an ças e jo vens, foi cri a da em 1956, já lá se vão qua -
ren ta e tan tos anos. Em 2001, as es co las e cur sos
da Fun da ção aten de ram a mais de 100 mil alu nos –
qua se oito ve zes mais que em 1980, o que de mons-
tra a con ti nu i da de de seu es for ço e in ves ti men to na
me lho ria do ní vel edu ca ci o nal dos bra si le i ros.

Qu an do sa be mos que o ba i xo ní vel ge ral de
ins tru ção de nos so povo é um dos ma i o res en tra ves
ao de sen vol vi men to do País na con jun tu ra atu al de
glo ba li za ção com pe ti ti va, essa ação tem va lor so ci al
e eco nô mi co ines ti má vel. Deve ser res sal ta do, por
si nal, que as 38 es co las man ti das pela Fun da ção
em 25 Esta dos bra si le i ros e no Dis tri to Fe de ral aten -
dem a uma cli en te la em que pre do mi nam, lar ga-
men te, as pes so as das co mu ni da des ca ren tes si tu a-
das nos lo ca is de atu a ção do ban co.

De fato, mais de 91 por cen to de seus alu nos
são pes so as não li ga das ao ban co, en quan to so-
men te os res tan tes 9 por cen to são em pre ga dos ou
fi lhos de em pre ga dos da em pre sa.

Tra ta-se da ma i or rede de en si no gra tu i to man -
ti da por uma em pre sa pri va da no País, e está do ta-
da dos me lho res re cur sos téc ni cos e di dá ti cos atu al-
men te exis ten tes. Seus alu nos re ce bem apo io in te-
gral, não so men te no âm bi to pu ra men te es co lar,
com ali men ta ção, uni for mes e ma te ri al di dá ti co com -
ple to, mas tam bém as sis tên cia mé di ca e odon to ló gi-
ca.

Uma em pre sa do por te da Orga ni za ção Bra des-
co, para além de sua pró pria in ter ven ção so ci al, tem
tam bém cons ciên cia de seu po der de con cla mar as
em pre sas que lhe for ne cem pro du tos e ser vi ços a se -
rem tam bém so ci al men te res pon sá ve is. Ela vem pro -
gres si va men te exi gin do de seus for ne ce do res trans -
pa rên cia quan to a as pec tos como po lí ti ca de con tra-
ta ção, atu a ção so ci al, cu i da do am bi en tal e cer ti fi ca-
ção de qua li da de.

Ela bus ca, por exem plo, evi tar con tra tar como
for ne ce do res em pre sas que em pre gam cri an ças sem 
ser na fun ção ex clu si va de apren diz, as que não em -
pre gam por ta do res de de fi ciên ci as, que não in ves tem
no de sen vol vi men to pro fis si o nal de seus em pre ga dos
ou que co me tem ir re gu la ri da des tri bu tá ri as ou des-
cum prem a le gis la ção am bi en tal.

Ela de sem pe nha, as sim, um pa pel mul ti pli ca dor
da cons ciên cia so ci al nas em pre sas bra si le i ras.

A Orga ni za ção Bra des co atu ou tam bém, em
2001, no apo io a di ver sas ati vi da des cul tu ra is, como 
o pa tro cí nio dos es pe tá cu los te a tra is Quem tem

medo de Vir gi nia Wo olf, pro du zi do por Mar co Na ni ni,
Três ve zes te a tro, de Nei La tor ra ca, e Os Lu sía das,
pro du ção de Ruth Esco bar. A Orga ni za ção dá ain da
su por te à Orques tra Sin fô ni ca Bra si le i ra, bem como
à Orques tra Fi lar mô ni ca do Ce a rá e, no Rio Gran de
do Sul, à Orques tra Expe ri men tal de San ta Ma ria.

Con tri bu iu tam bém, no cam po do pa tri mô nio
his tó ri co na ci o nal, para as re for mas da Ca te dral da
Sé, no cen tro de São Pa u lo, da Ba sí li ca de Apa re ci da,
em Apa re ci da do Nor te, do Te a tro Car los Go mes, em
Blu me nau, e da igre ja de São José de Ri ba mar, em
Con ce i ção do Mato Den tro, as sim como para a res ta u-
ra ção da Casa de Cul tu ra de Isra el na ca pi tal pa u lis-
ta.

A vin da ao Bra sil de acer vos de mu se us es-
tran ge i ros, como as ex po si ções Egi to fa raô ni co –
ter ra dos de u ses, com pos ta de pe ças do Lou vre, e
Re i na So fia, sé cu lo XX de Pi cas so a Bar se ló, foi ou -
tro cam po mar can te da atu a ção cul tu ral da Orga ni-
za ção Bra des co, no sen ti do de pos si bi li tar aos bra si-
le i ros o aces so ao que há de mais im por tan te nas
ar tes em ou tros pa í ses, co nhe ci men to que, não fora
por essa in ter ven ção, es ta ria res tri to aos que po dem
vi a jar ao ex te ri or.

Tam bém mu i to co nhe ci do é o seu pa pel no
apo io ao es por te, prin ci pal men te nas ca te go ri as de
base, como as equi pes ju ve nis de vo le i bol,
bola-ao-ces to e na ta ção.

To dos es ses da dos con fi gu ram uma em pre sa
no tá vel, com toda a cer te za, quan to a sua cons ciên-
cia so ci al. A pre o cu pa ção per ma nen te com o de sen-
vol vi men to téc ni co e pes so al de seus em pre ga dos,
po rém, é tal vez a mais no tá vel re a li za ção da em pre sa
no cam po das ações so ci a is. Por isso mes mo, a Orga -
ni za ção Bra des co fi gu ra na lis ta da re vis ta Exa me
das em pre sas bra si le i ras onde os em pre ga dos en-
con tram as me lho res con di ções de tra ba lho.

Fi que, pois, re gis tra do o exem plo de res pon sa-
bi li da de so ci al de em pre sa pro pi ci a do pela Orga ni za-
ção Bra des co.

Mu i to obri ga do.
O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB – MT) – Sr.

Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,
Entre os dias 14 e 18 de abril, re a li zou-se, em Cu i-

a bá, o 6º Encon tro Na ci o nal de Ser vi ços de Inspe ção
Sa ni tá ria Esta du al. De fato, sen do o Mato Gros so um
dos mais im por tan tes Esta dos pe cu a ris tas do País,
nos sa Ca pi tal é sem pre uma das se des mais na tu ra is
para os en con tros na ci o na is do se tor, re ce ben do com
sa tis fa ção e hos pi ta li da de os de le ga dos e par ti ci pan tes
ori un dos de to das as re giões. Des ta vez, em um en con-
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tro da área es pe cí fi ca da ins pe ção e fis ca li za ção sa ni tá-
ria dos pro du tos de ori gem ani mal.

Com efe i to, a fis ca li za ção sa ni tá ria sem pre foi
uma ne ces si da de para a ga ran tia da qua li da de e da
boa pro ce dên cia dos pro du tos agrí co las em ge ral,
mas prin ci pal men te da que les de ori gem ani mal. A ver -
da de é que ani ma is es tão su je i tos a in fec ção por do-
en ças que po dem ca u sar da nos sé ri os à sa ú de dos
con su mi do res; por isso, é do in te res se de todo pro du-
tor res pon sá vel que o Esta do ates te a boa sa ú de de
seus re ba nhos e, con se qüen te men te, de seus pro du-
tos.

Isso, re pi to, sem pre dis se res pe i to à pro du ção
pe cuá ria, ain da que so men te para o mer ca do in ter-
no: o cu i da do com a sa ú de pú bli ca im pli ca ne ces sa-
ri a men te o con tro le do es ta do sa ni tá rio dos re ba-
nhos.

Ocor re em nos so tem po, po rém, que te mos
uma gran de pe cuá ria de ex por ta ção. Ven de mos em
um mer ca do mun di al al ta men te com pe ti ti vo, em que 
os pa í ses mais ri cos usam de seu po der para im por
toda uma sé rie de exi gên ci as sa ni tá ri as so bre os
ani ma is e pro du tos dos pa í ses ex por ta do res. A sim -
ples sus pe i ta da pre sen ça de agen tes in fec ci o sos,
como o da do en ça da vaca-lou ca ou o da fe bre af to-
sa, mes mo que em áre as iso la das de um país, pode 
com pro me ter, de ma ne i ra drás ti ca, a re ce i ta de ex-
por ta ção dos pro du to res lo ca is.

A ins pe ção sa ni tá ria tem por tan to, hoje em dia, 
uma im por tân cia mu i to ma i or. Os ser vi ços de ins pe-
ção de vem ser acre di ta dos não so men te pelo mer-
ca do con su mi dor in ter no, mas prin ci pal men te pe las
exi gen tes agên ci as es tran ge i ras de con tro le sa ni tá-
rio. Te mos de ga ran tir um ser vi ço de Pri me i ro Mun-
do, ou es ta re mos ex clu í dos do mer ca do ex ter no.

Exa ta men te por com pre en der esse fato é que
os par ti ci pan tes do en con tro na ci o nal re a li za do em
Cu i a bá re co men da ram, na con clu são dos tra ba lhos,
a cri a ção de uma le gis la ção uni fi ca da para a ati vi da-
de. De fato, a par tir da Lei de nú me ro 7.889, de
1989, a res pon sa bi li da de pela fis ca li za ção sa ni tá ria
pas sou da União para os Esta dos, com o Ser vi ço de 
Inspe ção Fe de ral (SIF) pas san do a mo ni to rar so-
men te os em pre en di men tos de gran de por te. Cada
Esta do, en tão, ela bo rou seu pró prio con jun to de re-
qui si tos, em vá ri os ca sos mu i to di fe ren tes uns dos
ou tros.

Com isso, mu i tos em pre sá ri os são pre ju di ca-
dos por não po de rem con cor rer com pro du to res de

ou tros Esta dos, cu jas exi gên ci as são, mu i tas ve zes,
con fli tan tes.

Exem plo dis so é o caso do Mato Gros so, Esta -
do onde os fri go rí fi cos têm de apre sen tar um mé di-
co ve te ri ná rio, res pon sá vel pelo con tro le de qua li da-
de da em pre sa. As ins ta la ções des sas em pre sas,
além dis so, têm de ser vis to ri a das por ou tro ve te ri-
ná rio, ser vi dor do Insti tu to de De fe sa Agro pe cuá ria
do Esta do do Mato Gros so (INDEA). Já no Esta do
de São Pa u lo, o mes mo pro fis si o nal que exe cu ta o
con tro le de qua li da de faz tam bém a ins pe ção para o 
Esta do, mas com o fri go rí fi co sen do res pon sá vel por 
sua con tra ta ção tam bém na fun ção de ins pe tor.

Nes se caso, re cla ma Cé lio Ofu gi, co or de na dor
de Inspe ção Sa ni tá ria de Pro du tos de Ori gem Ani mal
do Indea, ”a pos si bi li da de de que o pro fis si o nal seja
pres si o na do pela em pre sa a co me ter ire gu la ri da des
é gran de“. Apon ta ain da o Dr. Ofu gi para o fato de ha -
ver re qui si tos di fe ren tes em um mes mo País, o que
tor na de si gual a com pe ti ção pelo mer ca do. Para o
pre si den te do Con se lho Re gi o nal de Me di ci na Ve te ri-
ná ria do Mato Gros so (CRMV-MT), Pa u lo Antô nio da
Cos ta Bi lé go, o fato de al guns Esta dos se rem mais rí -
gi dos e ou tros mais bran dos em suas exi gên ci as para
au to ri za ção de li cen ci a men to ca u sa pro ble mas tan to
para o se tor de pro du ção quan to para o pró prio tra ba-
lho de ins pe ção.

Um ou tro pro ble ma apon ta do por Bi lé go é a fal ta
de pro fis si o na is, que tem obri ga do o Indea a fa zer
con vê ni os com as pre fe i tu ras, pe los qua is o Esta do
for ne ce tre i na men to a equi pes lo ca is. So men te em
2001, 40 pro fis si o na is fo ram tre i na dos por meio des -
sas par ce ri as.

O gran de pro ble ma da ins pe ção sa ni tá ria no
Bra sil, po rém, é mes mo o da fal ta de uni da de da le gis-
la ção. Mas as dis cre pân ci as não se ve ri fi cam so men-
te en tre os Esta dos. Ao con trá rio, há de sen con tro en -
tre as exi gên ci as para re gis tro de pro du tos do Mi nis-
té rio da Sa ú de e do Mi nis té rio da Agri cul tu ra, da Pe -
cuá ria e do Abas te ci men to. Há pro du tos que con se-
gui ram re gis tro em um e não no ou tro, o que con fun de
o tra ba lho dos Con se lhos Re gi o na is e fa vo re ce os
em pre sá ri os mais es per tos – ou me nos es cru pu lo sos
–, que re gis tram seus pro du tos nos Esta dos que ofe -
re cem ma i o res fa ci li da des de apro va ção.

Por isso, os Con se lhos Re gi o na is de Me di ci na
Ve te ri ná ria pre ten dem ela bo rar e ofe re cer uma pro-
pos ta de le gis la ção uni fi ca do ra, de modo a pôr fim a 
es sas dis cre pân ci as e fa vo re cer a com pe ti ção.

A pe cuá ria tem um pa pel fun da men tal na ba-
lan ça co mer ci al bra si le i ra, ao ga ran tir, com a qua li-
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da de de seu pro du to, uma re ce i ta só li da de ex por ta-
ção. Pre ci sa mos, por isso, fa zer com que a cer ti fi ca-
ção de qua li da de sa ni tá ria seja con fiá vel para to dos,
aqui e lá fora. A uni for mi za ção de pro ce di men tos
faz-se ne ces sá ria e ur gen te, e es tão com a ra zão os 
téc ni cos que se re u ni ram em Cu i a bá, que têm meu
apo io.

Mu i to obri ga do.
O SR. CARLOS WILSON (PTB – PE ) – Sr. Pre -

si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ve nho a esta tri bu na
para re gis trar a re a li za ção, na se ma na pas sa da, aqui
em Bra sí lia, da se gun da jor na da do Fó rum Per ma-
nen te da Edu ca ção, even to pro mo vi do pela FIEP, a
Fe de ra ção Inte res ta du al das Esco las Par ti cu la res –
or ga ni za ção que re pre sen ta nada me nos do que dois
ter ços de to dos os es tu dan tes de es co las par ti cu la res
em todo o País. Além de me con gra tu lar com a di re to-
ria da en ti da de, na pes soa do seu pre si den te, o pro -
fes sor Cláu dio Tri ca te, que ro sa u dar aqui a opor tu ni-
da de do tema es co lhi do, Ava li a ção ins ti tu ci o nal com
qua li da de, base da pa les tra pro fe ri da pelo pro fes sor
Alva ro Mar che si, da Uni ver si da de Com plu ten se de
Ma dri, ex-vice-mi nis tro da Edu ca ção da Espa nha, a
quem, en tre ou tros fe i tos, se atri bui a re for ma edu ca-
ci o nal em pre en di da na Espa nha após a que da do re -
gi me do ge ne ral Fran co.

O pro fes sor Mar che si par ti ci pou de um gi gan-
tes co pro je to que cul mi nou por co lo car a Espa nha
en tre as pri me i ras na ções do mun do, em ter mos de
edu ca ção for mal. Con vém re lem brar que em 1977,
no fi nal do re gi me fran quis ta, o go ver no es pa nhol
des ti na va ape nas 2% do PIB para a Edu ca ção e
que em 1997, 20 anos de po is, este nú me ro mais do
que do brou, e al can çou a ex pres si va mar ca de 4,6% 
do PIB, mu i to pou co aba i xo da mé dia eu ro péia que
está em 5,1%. 

Vi ve mos hoje no Bra sil uma fe bre de ava li a ção
edu ca ci o nal. Na ver da de, é uma bus ca cons tan te de 
re sul ta dos que jus ti fi quem a ação po lí ti ca do go ver-
no. É o pro vão, o Enem e o Saeb, isso sem se fa lar
no ves ti bu lar para o cur so su pe ri or, por si só um ter -
rí vel fu nil, que ser ve como pa râ me tro da edu ca ção
pú bli ca e pri va da.

Mas, em um país onde as dis pa ri da des re gi o-
na is são tão acen tu a das, onde a es co la é con fun di-
da com agen te de as sis tên cia so ci al, ava li ar a edu-
ca ção mi nis tra da che ga a ser su pér fluo.

O pro fes sor Mar che si ex pli cou que na Espa nha,
os mé to dos de ava li a ção obe de ce ram ri go ro sa men te
as dis pa ri da des re gi o na is e fo ram mi nis tra das gra da ti-

va men te, ao mes mo tem po em que o go ver no es pa-
nhol tra ta va de di mi nu ir as di fe ren ças en tre as pro vín-
ci as.

Aqui no Bra sil se apli ca um mes mo exa me de
ava li a ção para o Nor des te e para o Sul. Para o Su des-
te e para o Cen tro-Oes te, como se as di fe ren ças en tre
Per nam bu co e Rio Gran de do Sul fos sem se me lhan-
tes às que se ve ri fi cam en tre a Ca ta lu nha e a Ga lí cia,
por exem plo.

To dos nós sa be mos dos re sul ta dos do Enem e 
da que da pro vo ca da na sua mé dia, atri bu í da pelo
mi nis tro da Edu ca ção, à po pu la ri za ção do exa me,
que per mi tiu a en tra da de alu nos da rede pú bli ca.

Não há dú vi das de que o en si no mi nis tra do pe -
las es co las pri va das em todo o Bra sil, en con tra re -
fe rên cia de qua li da de e ex ce lên cia. Mais que isso,
re pre sen ta exer cí cio da de mo cra cia, uma vez que
ofe re ce a pos si bi li da de de se le ção da for ma, do mé -
to do e da pe da go gia, que se pre ten de para nos sos
fi lhos. Mes mo as sim, a FIEP re ve la não só a in ten-
ção de apri mo rar seus mé to dos de ava li a ção, como
tam bém, pre o cu pa da com o fos so que se acen tua
cada vez mais en tre a edu ca ção pri va da e a pú bli ca,
fi na li za a cri a ção de uma ONG para ate nu ar esta
dis pa ri da de.

Enquan to isso, o Mi nis té rio da Edu ca ção con ti-
nua fe cha do em seu cas te lo me di e val. O or ça men to
da União de 2002, pre vê a apli ca ção de par cos re-
cur sos no se tor, na or dem de 1,1% do PIB. 

Sur pre en de-me que o ofi ci a lis mo ain da se ufa -
ne de sua po lí ti ca de edu ca ção. Que po lí ti ca? Que
ação? Mais uma da que las re a li za ções vir tu a is que
se guem pro pa la das com in ten si da de, na es pe ran ça
de que se tor nem ver da des.

Qu e ro con clu ir, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se-
na do res, con gra tu lan do-me mais uma vez com as
es co las pri va das bra si le i ras, que, sem qual quer pro -
te ção tri bu tá ria, se guem em sua mis são de dar com -
pe ti ti vi da de aos nos sos jo vens e bus cam para isso,
como está pro va do no Fó rum Per ma nen te de Edu-
ca ção, uma atu a li za ção cons tan te com o que de
me lhor se faz no mun do.

Mu i to obri ga do.

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.

Está en cer ra da a ses são.

(Le van ta-se a ses são às 14 ho ras e 33 
mi nu tos.)
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Ata da 3ª Re u nião, em 24 de maio 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. Wal deck Orne las

(Ini cia-se a re u nião às 9 ho ras.)

O SR. PRESIDENTE (Wal deck Orne las) – Não
há nú me ro re gi men tal para a aber tu ra da ses são, não 
po den do esta ser re a li za da.

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

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

PARECERES

PARECER Nº 434, DE 2002

Da Co mis são de Assun tos So ci a is,
sobre  a  Men sa gem  nº  110,  de  2002
(nº 247/02, na ori gem), que sub me te à
apre ci a ção do Se na do Fe de ral o nome do 
Se nhor Ri car do Oli va para ser re con du zi-
do ao car go de di re tor da Agên cia Na ci o-
nal de Vi gi lân cia Sa ni tá ria, com man da to
de três anos.

A Co mis são de Assun tos So ci a is, em vo ta ção
se cre ta re a li za da em 22 de maio de 2002, apre ci an do
o re la tó rio apre sen ta do pelo Se nhor Se na dor Ri car do
San tos so bre a Men sa gem nº 110, de 2002, opi na
pela apro va ção da re con du ção do Se nhor Ri car do
Oli va, para exer cer o car go de Di re tor da Agên cia Na -
ci o nal de Vi gi lân cia Sa ni tá ria, por 13 vo tos fa vo rá ve is
e 2 abs ten ções.

Sala das Co mis sões, 22 de maio de 2002. – Ro-
meu Tuma, Pre si den te – Ri car do San tos, Re la tor.

Re la tó rio

Re la tor: Se na dor Ri car do San tos
O Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca, por meio da

Men sa gem nº 110, de 2002 (Men sa gem nº 247, de
9-4-2002, na ori gem), com base no art. 52, in ci so III,
alí nea f, da Cons ti tu i ção Fe de ral, e de con for mi da de
com os ter mos do art. 10, pa rá gra fo úni co, da Lei nº

9.782, de 26 de ja ne i ro de 1999, sub me te à apre ci a-
ção do Se na do Fe de ral a es co lha do Se nhor Ri car do
Oli va para ser re con du zi do, por três anos, ao car go de 
Di re tor da Agên cia Na ci o nal de Vi gi lân cia Sa ni tá ria.

O Cur ri cu lum vi tae, ane xa do à re fe ri da Men sa-
gem, de mons tra que o in di ca do, an tes de as su mir o
car go de Di re tor da Agên cia Na ci o nal de Vi gi lân cia
Sa ni tá ria, há três anos, exer ceu a ati vi da de de Co or-
de na dor de Sa ú de da Re gião Me tro po li ta na de São
Pa u lo, de ju nho de 1997 até de zem bro de 1998.

O in di ca do é gra du a do em Me di ci na pela Fa cul-
da de de Ciên ci as Mé di cas da San ta Casa de São Pa -
u lo (1976), tem es pe ci a li za ção em Sa ú de Pú bli ca, fe i-
ta na que la mes ma ins ti tu i ção, em 1985. Entre as vá ri-
as ati vi da des de aper fe i ço a men to pro fis si o nal re a li za-
da ao lon go de sua car re i ra, des ta ca-se o cur so atu al
para ob ten ção do dou to ra do na área de Ges tão de
Ciên cia e Tec no lo gia, na Fa cul da de de Me di ci na da
Uni ver si da de de São Pa u lo.

Cons ta, ain da, do Cur ri cu lum vi tae do in di ca do à 
re la ção de re le van tes fun ções exer ci das no se tor de
sa ú de pú bli ca, en tre as qua is cum pre res sal tar:
Inspe tor Mé di co, Che fe da Se ção, e, pos te ri or men te,
Di re tor da Di vi são do Exer cí cio Pro fis si o nal da Se cre-
ta ria de Esta do da Sa ú de de São Pa u lo; Di re tor de
De par ta men to do Cen tro de Vi gi lân cia Sa ni tá ria da-
que la se cre ta ria; Assis ten te Téc ni co de Di re ção do
Ga bi ne te do Se cre tá rio de Sa ú de; Ge ren te de Pro je-
tos Espe ci a is do mi nis té rio da Sa ú de e Con sul tor da -
que le Mi nis té rio; Co or de na dor de Sa ú de do Inte ri or
da Se cre ta ria de Esta do da Sa ú de de São Pa u lo, Co -
or de na dor dos Insti tu tos de Pes qui sa da que la pas ta,
e Co or de na dor de Sa ú de da re gião Me tro po li ta na de
São Pa u lo.

Em face do his tó ri co pes so al e pro fis si o nal apre -
sen ta do e aqui re su mi do, en ten de mos dis por esta
Co mis são dos ele men tos ne ces sá ri os para de li be rar
so bre a re con du ção do nome do Se nhor Ri car do Oli -
va, por três anos, para o car go de Di re tor da Agên cia
Na ci o nal de Vi gi lân cia Sa ni tá ria.

Sala da Co mis são, – Se na dor Ri car do San tos,
Re la tor.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

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

TÍTULO IV
Da Orga ni za ção dos Po de res

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

SEÇÃO IV
Do Se na do Fe de ral

....................................................................................
Art. 52. Com pe te pri va ti va men te ao Se na do Fe -

de ral:
....................................................................................

III – apro var pre vi a men te, por voto se cre to, após 
ar güi ção pú bli ca, a es co lha de:
....................................................................................

f) ti tu la res de ou tros car gos que a lei de ter mi nar;
....................................................................................
....................................................................................

LEI Nº 9.782, DE 26 DE JANEIRO DE 1999

De fi ne o Sis te ma Na ci o nal de Vi gi-
lân cia Sa ni tá ria cria a Agên cia Na ci o nal
de Vi gi lân cia Sa ni tá ria, e dá ou tras pro vi-
dên ci as.

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

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

PARECER Nº 435, DE 2002

Da Co mis são de Assun tos So ci a is,
so bre a Men sa gem nº 111, de 2002, que
sub me te à apre ci a ção do Se na do Fe de ral
o nome do Se nhor Cláu dio Ma i e ro vitch
Pes sa nha Hen ri ques para exer cer o car-
go de Di re tor da Agên cia Na ci o nal de Vi -
gi lân cia Sa ni tá ria, com man da to de três
anos, na vaga do Se nhor Luiz Fe li pe Mo -
re i ra Lima.

A Co mis são de Assun tos So ci a is, em vo ta ção
se cre ta re a li za da em 22 de maio de 2002, apre ci an do
o re la tó rio apre sen ta do pelo Se nhor Se na dor Ri car do
San tos so bre a Mensa gem nº 111, de 2002, opi na
pela apro va ção da Indi ca ção do Se nhor Cláu dio Ma i-
e ro vitch Pes sa nha Hen ri ques, para exer cer o car go
de Di re tor da Agên cia Na ci o nal de Vi gi lân cia Sa ni tá-
ria, por 13 vo tos fa vo rá ve is e 2 abs ten ções.

Sala das Co mis sões, 22 de maio de 2002. – Ro -
meu Tuma, Pre si den te. – Ri car do San tos, Re la tor.

Re la tó rio

Re la tor: Se na dor Ri car do San tos
O Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca, por meio da

Men sa gem nº 111, de 2002 (Men sa gem nº 248, de
9-4-2002, na ori gem), com base no art. 52, in ci so III,
alí nea f da Cons ti tu i ção Fe de ral, e de con for mi da de
com os ter mos do art. 10, pa rá gra fo úni co, da Lei nº
9.782, de 26 de ja ne i ro de 1999, sub me te à apre ci a-
ção do Se na do Fe de ral a es co lha do Se nhor Cláu dio
Ma i e ro vitch Pes sa nha Hen ri ques para exer cer o car -
go de Di re tor da Agên cia Na ci o nal de Vi gi lân cia Sa ni-
tá ria, com man da to de por três anos, na saga do Se -
nhor Luiz Fe li pe Mo re i ra Lima.

O cur ri cu lum vi tae, ane xa do à re fe ri da Men sa-
gem, de mons tra que o in di ca do é gra du a do em Me di-
ci na pela Fa cul da de de Me di ci na da Uni ver si da de de
São Pa u lo (1984), tem es pe ci a li za ção em Admi nis tra-
ção Hos pi ta lar e de Ser vi ços de Sa ú de no Se tor Pú -
bli co ob ti da no ”Pro gra ma de Admi nis tra ção Hos pi ta-
lar e de Sa ú de da Fun da ção Ge tú lio Var gas e do Hos -
pi tal das Clí ni cas da Fa cul da de de Me di ci na da USP“
(1987) e é Mes tre em Me di ci na na área de con cen tra-
ção em Me di ci na Pre ven ti va (1992), tí tu lo al can ça do
com sua dis ser ta ção so bre ”A Vi gi lân cia Sa ni tá ria dos 
Por tos: Expe riên cia da Pre ven ção à Entra da da Có le-
ra no Por to de San tos ”.

Cons ta, ain da, do cur ri cu lum vi tae do in di ca do o
re la to, en tre ou tras, das se guin tes ati vi da des: mé di co
sa ni ta ris ta do Nú cleo de Ende mi as e Epi de mi as do
Insti tu to de Sa ú de da Se cre ta ria de Esta do da Sa ú de
de São Pa u lo; Co or de na dor do Cen tro de Con tro le de
Do en ças da Se cre ta ria de Hi gi e ne e Sa ú de e, pos te ri-
or men te, Se cre tá rio de Hi gi e ne e Sa ú de do Mu ni cí pio
de San tos. O in di ca do re a li zou, tam bém, tra ba lho de
con sul to ria para o Pro gra ma das Na ções Uni das para 
o De sen vol vi men to – PNUD/ Mi nis té rio da Sa ú de –
Cen tro Na ci o nal de Epi de mi o lo gia, na área de ava li a-
ção dos ser vi ços de vi gi lân cia epi de mi o ló gi ca dos es -
ta dos. Des de agos to de 1999, é di re tor ad jun to da
Agên cia Na ci o nal de Vi gi lân cia Sa ni tá ria, res pon sá-
vel pe las áre as de tec no lo gi as de ser vi ços de sa ú de,
tec no lo gi as de pro du tos para a sa ú de e san gue e he -
mo de ri va dos.

Em face do his tó ri co pes so al e pro fis si o nal apre -
sen ta do e aqui re su mi do, en ten de mos dis por esta
Co mis são dos ele men tos ne ces sá ri os para de li be rar
so bre a in di ca ção do nome do Se nhor Cláu dio Ma i e-
ro vitch Pes sa nha Hen ri ques para exer cer o car go de
Di re tor da Agên cia Na ci o nal de Vi gi lân cia Sa ni tá ria,
com man da to de três anos, na vaga do Se nhor Luiz
Fe li pe Mo re i ra Lima.

Sala da Co mis são,     – Se na dor Ri car do San -
tos, Re la tor.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

 TÍTULO IV
Da Orga ni za ção dos Po de res

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

SEÇÃO IV
Do Se na do Fe de ral

....................................................................................
Art. 52. Com pe te pri va ti va men te ao Se na do Fe -

de ral:
III – apro var pre vi a men te, por voto se cre to, após 

ar güi ção pú bli ca, a es co lha de:
....................................................................................

f) ti tu la res de ou tros car gos que a lei de ter mi nar;
....................................................................................
....................................................................................

LEI Nº 9.782, DE 26 DE JANEIRO DE 1999

De fi ne o Sis te ma Na ci o nal de Vi gi-
lân cia Sa ni tá ria, cria a Agên cia Na ci o nal
de Vi gi lân cia Sa ni tá ria, e dá ou tras pro vi-
dên ci as.

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

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

AVISOS

DA PRESIDÊNCIA

Tér mi no, on tem do pra zo pre vis to no art. 91, §
3º, do Re gi men to Inter no, sem que te nha sido in ter-
pos to re cur so, no sen ti do da apre ci a ção, pelo Ple ná-
rio, das se guin tes ma té ri as:

– Pro je to de Lei do Se na do nº 59, de 2001, de
au to ria do Se na dor Car los Be zer ra, que acres cen ta §
6º ao art. 3º da Lei nº 9.711, de 20 de no vem bro de
1998, para dis por so bre a uti li za ção de Cer ti fi ca dos
da Dí vi da Pú bli ca, pe los con tri bu in tes adim plen tes,
no pa ga men to de dí vi das com o Insti tu to Na ci o nal do
Se gu ro So ci al – INSS e dá ou tras pro vi dên ci as;

– Pro je to de Lei do Se na do nº 268, de 2001, de
au to ria do Se na dor Ro ber to Re quião, que al te ra o art. 
29 da Lei nº 6.533, de 24 de maio de 1978, que “dis -
põe so bre a re gu la men ta ção das pro fis sões de Artis -
tas e de téc ni co em Espe tá cu los de Di ver sões, e dá
ou tras pro vi dên ci as”;

– Pro je to de Lei do Se na do nº 290, de 2001, de
au to ria do Se na dor Mo re i ra Men des, que dis põe so -
bre re gu la men ta ção do exer cí cio da pro fis são de tu -
ris mó lo go;

– Pro je to de Lei do Se na do nº 45, de 2002, de
au to ria do Se na dor Ro me ro Jucá, que de no mi na
“Pon te Pre fe i to Ola vo Bra sil Fi lho” a pon te trans pos ta
so bre o Rio Ta cu tu, na BR-401 Km 120, no mu ni cí pio
de Bon fim, no Esta do de Ro ra i ma; e

– Pro je to de Lei do Se na do nº 46, de 2002, de
au to ria do Se na dor Ro me ro Jucá, que de no mi na
“Pon te João Mon te i ro Bar bo sa Fi lho” a pon te trans-
pos ta so bre o Rio Ta cu tu, na BR-401, Km 133, nos
mu ni cí pi os de Bon fim e Nor man dia, no Esta do de Ro -
ra i ma.

Ten do sido apre ci a dos ter mi na ti va men te pela
Co mis são de Edu ca ção, os Pro je tos de Lei do Se na-
do nºs 268 e 290, de 2001; 45 e 46, de 2002; apro va-
dos, vão à Câ ma ra dos De pu ta dos, e o de nº 59, de
2001, re je i ta do, vai ao Arqui vo.

Tér mi no, on tem, do pra zo para apre sen ta ção de 
emen das ao Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 84, de 2000
(nº 1.542/91, na Casa de ori gem), que dis põe so bre a
pro pi ci a ção de con sul tas às tra ba lha do ras e ser vi do-
ras pú bli cas para aten ção in te gral à sa ú de da mu lher,
nas si tu a ções que es pe ci fi ca.

Não ten do re ce bi do emen das, a ma té ria será in -
clu í da em Ordem do Dia opor tu na men te.

O SR. PRESIDENTE (Wal deck Orne las) – Os
Srs.Se na do res Mo za ril do Ca val can ti, Lú cio Alcân ta ra
e Ade mir Andra de en vi a ram dis cur sos à Mesa para
se rem pu bli ca dos na for ma do dis pos to no art. 203 do
Re gi men to Inter no.

S. Exªs se rão aten di dos.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR)

– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o con tro le
pela so ci e da de da atu a ção e da fi de li da de dos par ti-
dos po lí ti cos às suas pro pos tas e pro gra ma só pode
ser exer ci do caso lhe seja pos sí vel co nhe cer os fa tos
e a prá ti ca.

A con so li da ção dos par ti dos e de seus mem-
bros com man da to ele ti vo ou can di da tos a tal po si ção
só se fará na me di da em que eles se ex po nham ao jul -
ga men to dos ci da dãos. Jul ga men to este que deve ser 
exer ci do di u tur na men te, in de pen den te men te de se
es tar em pe río do ele i to ral ou não.

Por uma ques tão de eqüi da de e para evi tar o
abu so do po der eco nô mi co pe los par ti dos ou gru pos
po lí ti cos mais po de ro sos, a lei es ta be le ceu que a ve i-
cu la ção de pro pa gan da par ti dá ria, em pe río dos
não-ele i to ra is, ou de pro pa gan da ele i to ral, no se mes-
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tre em que ocor ram as ele i ções, será fe i ta gra tu i ta-
men te e se gun do re gras bem de fi ni das. As Leis nºs
9.096, de 1995, e 9.504, de 1997, fi xam cla ra men te
as nor mas que re gem tal pro pa gan da.

Sr. Pre si den te, de modo bas tan te sen sa to, o po -
der pú bli co es ta be le ceu que ha ve ria con tra par ti da às
emis so ras de rá dio e te le vi são pelo tem po uti li za do na 
pro pa gan da po lí ti co-ele i to ral e que lhes te ria sido po -
ten ci al men te sub tra í do da uti li za ção de co mer ci a is
pa gos. Assim, o De cre to nº 3.786, de 2001, re gu la-
men tou o modo pelo qual as emis so ras se be ne fi ci a ri-
am de isen ção fis cal com pen sa tó ria pelo uso de par te
de seu tem po de trans mis são.

Assim sen do, as emis so ras de te le vi são e de
ra di o di fu são não so frem qual quer pre ju í zo fi nan ce i-
ro com a ve i cu la ção de pro pa gan da par ti dá ria ou
ele i to ral.

Por que, en tão, que rer res trin gir a pro pa gan da
ele i to ral so men te ao se mes tre em que ocor rem as
ele i ções? Por que ten tar ve dar aos par ti dos a re a li za-
ção de pro pa gan da par ti dá ria nos me i os de co mu ni-
ca ção nos pe río dos en tre ele i ções? Esta é uma for ma
de mo crá ti ca de man ter o de ba te po lí ti co aces so de
modo per ma nen te, o que me pa re ce ser pe da go gi ca-
men te pro du ti vo para a edu ca ção po lí ti ca de nos sos
con ci da dãos.

Con ve ni en te men te dis ci pli na da, a pro pa gan da
po lí ti co-par ti dá ria pode per fe i ta men te exis tir to dos os
anos, ou me lhor, to dos os se mes tres. Este foi o pro pó-
si to do le gis la dor ao pro du zir as Leis nºs 9.096/95 e
9.504/97 e o De cre to nº 3.786, de 2001.

O ar gu men to de que as emis so ras so frem pre ju-
í zos com a in ter rup ção de sua pro gra ma ção nor mal é
fa la ci o sa e aten ta con tra o in te res se co le ti vo. Lem bre-
mo-nos, me lhor di zen do, lem brem-se os di ri gen tes
das emis so ras, e os par ti dá ri os da tese do pre ju í zo,
de que são de ten to res de con ces são para ope rar um
ser vi ço de uti li da de pú bli ca. E os pro gra mas de di vul-
ga ção po lí ti co-par ti dá ria e ele i to ral são, por es sên cia,
ser vi ço de uti li da de pú bli ca. Assim, Sr. Pre si den te,
não po de mos se quer dis cu tir a pos si bi li da de da ex tin-
ção das trans mis sões dos par ti dos po lí ti cos, pois se -
ria uma in co e rên cia de on to ló gi ca.

E não foi por ou tra ra zão que o Go ver no ba i xou,
em 2001, o de cre to de res sar ci men to via isen ção fis -
cal com pen sa tó ria: para que os em pre sá ri os não se
que i xas sem de que o Esta do es ta ria con tri bu in do
para in vi a bi li zar seus em pre en di men tos, pela via da
sub tra ção do tem po de ven da de co mer ci a is e de per -
da de au diên cia.

Assim, Sr. Pre si den te, o má xi mo que se pode ou 
po de ria, en tão, ques ti o nar é se os va lo res ou o modo
de cál cu lo des sa com pen sa ção es tão de acor do com
o tem po sub tra í do às pro gra ma ções nor ma is das
emis so ras de ra di o di fu são ou de te le vi são.

De todo modo, per ma ne ce o fato ob je ti vo de que 
es ta mos fa lan do de um ser vi ço de uti li da de pú bli ca,
ve i cu la do em me i os de co mu ni ca ção so ci al, e não de
um ne gó cio co mer ci al, se gun do a acep ção do mer ca-
do. Con se qüen te men te, se o Esta do deve ser jus to e
não ex pro pri ar ho rá ri os, usan do uma lin gua gem fi gu-
ra ti va, às emis so ras cabe a res pon sa bi li da de de agir
com es pí ri to so ci al, ob je ti vo ma i or de sua exis tên cia.

O de ba te po lí ti co, como fon te de for ma ção cí vi-
ca, é um dos mais im por tan tes ins tru men tos de con -
so li da ção da ci da da nia. E ele não pode nem deve fi -
car res tri to aos ple ná ri os das Ca sas le gis la ti vas, pois
se tor nam dis tan tes da so ci e da de me nos es cla re ci da.
Não po dem, tam bém, ser ob je to de ve i cu la ção ape-
nas pe los ca na is de trans mis são ins ti tu ci o na is, como
as rá di os e TVs da Câ ma ra, do Se na do ou de ou tras
Ca sas le gis la ti vas. Esses ve í cu los des ti nam-se à in -
for ma ção das ati vi da des do Po der Le gis la ti vo, sen do,
por tan to, de ca rá ter in trin se ca men te apar ti dá rio e,
de cor ren te men te, in fen sos à pro pa gan da.

Sr. Pre si den te, cada vez que se apro xi ma o pe -
río do das ele i ções, le van tam-se vo zes con tra a pro pa-
gan da ele i to ral e, por ex ten são, con tra a pro pa gan da
po lí ti co-par ti dá ria. Sa be mos bem que mu i tos de nos -
sos con ci da dãos pou co se in te res sam pelo de ba te
po lí ti co, o que, ape sar de ser um di re i to le gí ti mo de
cada um, é um sin to ma da fra que za do en ga ja men to
dos ci da dãos no pro ces so de cons tru ção da so ci e da-
de. Eu di ria mes mo que é fal ta de per cep ção do que
seja ci da da nia, e isso, por ca rên cia de edu ca ção para
o exer cí cio da vida cí vi ca.

Nin guém é ou deve ser obri ga do à mi li tân cia
par ti dá ria. Con tu do, Srªs e Srs. Se na do res, to dos de -
ve mos ali men tar nos sa ci da da nia. E um dos va lo res
má xi mos des ta ci da da nia é o voto, cuja pre mis sa é a
exis tên cia das cor ren tes po lí ti cas aglu ti na das em par-
ti dos. Par ti dos tão cri ti ca dos pela fal ta de con te ú do
pro gra má ti co e de ca pa ci da de de mo bi li zar e ca ti var
ele i to ra do. Como, en tão, ima gi nar a não-exis tên cia de 
uma pro pa gan da par ti dá ria que fun ci o ne como pro je-
to edu ca ti vo e mo bi li za dor? Se ria um con tra-sen so!

De ve mos, isto sim, for ta le cer a ve i cu la ção dos
pro gra mas de di vul ga ção po lí ti ca, sem com isso que -
rer ad vo gar que deva ser au men ta do seu tem po atu -
al men te pre vis to. Os pro gra mas de vem ser vir de ins -
tru men to de for ma ção da ci da da nia e de en co ra ja-
men to às pes so as, para se po si ci o na rem no es pec tro
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das op ções po lí ti cas. Na prá ti ca, a Lei nº 9.096/95 re -
ser va uma hora por se mes tre, em ca de ia na ci o nal, e
ou tra hora, em ca de ia es ta du al, a cada par ti do com
re pre sen ta ção na Câ ma ra dos De pu ta dos que aten da
aos re qui si tos do ar ti go 13 da Lei Orgâ ni ca dos Par ti-
dos Po lí ti cos.

Qu an do se tra ta de  pe río do ele i to ral,  é  a  Lei
nº 9.504/97 que fixa os tem pos de pro pa gan da, du -
ran te o pra zo dos 45 dias que an te ce dem o ple i to.

Con ve nha mos, Sr. Pre si den te, que a le gis la ção
é ra ci o nal e não exi ge das emis so ras nada além da
pres ta ção de um ser vi ço de uti li da de pú bli ca, so bre tu-
do por que lhes res sar ce os cus tos via com pen sa ção
fis cal.

Para con clu ir, que ro re a fir mar mi nha fé no pro -
ces so de mo crá ti co da re a li za ção cons tan te de ele i-
ções ge ra is e li vres e do exer cí cio da po lí ti ca atra vés
dos par ti dos. E nes se con tex to, a ve i cu la ção de pro je-
tos, pro gra mas e to das as ati vi da des dos par ti dos e
de seus mem bros pela te le vi são e pelo rá dio faz par te
do aper fe i ço a men to do nos so sis te ma e do exer cí cio
da ci da da nia por to dos os bra si le i ros e bra si le i ras.

Era o que ti nha a di zer. Mu i to obri ga do,  Sr. Pre -
si den te.

O SR.  LÚCIO  ALCÂNTARA  (PSDB – CE)  –
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o bra sil per deu,
há exa ta men te um mês, um de seus mé di cos mais
no tá ve is, além de fi gu ra hu ma na ex tra or di ná ria. re fi-
ro-me a Car los da Sil va La caz, pro fes sor emé ri to da
fa cul da de de me di ci na da uni ver si da de de São Pa u lo
(FM-USP) e gran de pes qui sa dor na área de mi cro bi o-
lo gia e imu no lo gia.

Fun da dor, em 1959, do Insti tu to de Me di ci na Tro -
pi cal da FM-USP, o Dr. Car los La caz sem pre se pre o-
cu pou, em sua prá ti ca da me di ci na, com os ma les que
afli gem os bra si le i ros me nos as sis ti dos, so bre tu do
aque las mo lés ti as que não atra em a cu ri o si da de dos
pes qui sa do res dos cen tros es tran ge i ros de in ves ti ga-
ção. Uma de suas des co ber tas mais re co nhe ci das, por 
exem plo, é a do ci clo do Pa ra coc ci di o i des bra si li en ses,
o agen te da blas to mi co se sul-ame ri ca na.

Fun dou tam bém, por ini ci a ti va pró pria, quan do
era Di re tor da Fa cul da de en tre 1974 e 1978, o Mu seu
His tó ri co da Fa cul da de de Me di ci na da USP, para pre -
ser var a me mó ria da ins ti tu i ção fun da da, em 1912,
por Arnal do Vi e i ra de Car va lho, ou Casa de Arnal do,
como a cha mam seus egres sos. Esse mu seu de di-
ca-se es pe ci al men te à di fu são, so bre tu do a alu nos de 
pri me i ro e se gun do gra us, de uma vi são da ciên cia
mé di ca como co nhe ci men to pro du zi do por ho mens e
in se ri do no tem po.

Esse é, aliás, um dos as pec tos mais fas ci nan tes
da tra je tó ria do Dr. Car los La caz: sua de di ca ção si -
mul tâ nea à Me di ci na e à His tó ria, so bre tu do à His tó-
ria da Me di ci na no Bra sil. Escre veu obras im por tan tes
so bre o pa pel dos pro fis si o na is mé di cos que che ga-
ram a São Pa u lo nas di ver sas le vas de imi gran tes,
como os ita li a nos, os sí ri os e os li ba ne ses. Pu bli cou,
tam bém, com co-au to ria de Ber ta Maz zi e ri, um li vro
so bre a His tó ria da FM-USP, casa a que ser viu por
mais de ses sen ta anos.

Fa le ci do aos 23 de abril, aos 84 anos, Car los da
Sil va La caz nos de i xa um exem plo de pro fis si o nal de -
di ca do ao pro gres so da Me di ci na e do Bra sil. Um
exem plo so bre o qual as no vas ge ra ções, com uma vi -
são por ve zes tão mer can ti lis ta da pro fis são mé di ca,
fa ri am bem em me di tar.

Mu i to obri ga do.
O    SR.   ADEMIR   ANDRADE   (PSB – PA)  –

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a ma lha viá ria
do Pará trans for mou-se em um re tra to sem re to ques
da in cú ria do atu al go ver na dor do Esta do, so ma da ao
aban do no his tó ri co da Ama zô nia pelo go ver no fe de-
ral. De nor te a sul do Esta do se avo lu mam os pro tes-
tos e os blo que i os de es tra das por mo ra do res in dig-
na dos. Na re gião Su des te do Pará, no fi nal de abril,
jun ta ram-se ve re a do res, lí de res co mu ni tá ri os e re li gi-
o sos, em pre sá ri os, fa zen de i ros, ca mi nho ne i ros e a
po pu la ção em ge ral de cin co mu ni cí pi os: água Azul
do Nor te, Ou ri lân dia do Nor te, Tu cu mã, Xin gua ra e
São Fé lix do Xin gu fi ze ram pas se a tas e atos pú bli cos
e, por fim, blo que a ram a PA-279, a úni ca via de aces -
so a es ses mu ni cí pi os.

A PA-279 so fre do mal que aco me te as es tra das
no Pará: ato le i ros no in ver no e bu ra cos no ve rão. Dos
260 qui lô me tros des sa ro do via, ape nas 15 são as fal-
ta dos, no tre cho en tre Tu cu mã e Ou ri lân dia do Nor te.
Vi a jar nes sa PA é tão di fí cil que, se cho ver, para per -
cor rer 160 qui lô me tros são ne ces sá ri as 24 ho ras. Se
per gun ta dos, os mo ra do res dos cin co mu ni cí pi os cor-
ta dos por essa es tra da di zem que a PA-279 não tem
pon tos crí ti cos, ela é toda crí ti ca.

Eu es ti ve lá, fa lei com os ma ni fes tan tes e sen ti a
re vol ta dos 151 mil ha bi tan tes des ses mu ni cí pi os.
“Asfal to Já” é o nome es co lhi do por eles para o mo vi-
men to do Su des te do Pará con tra o go ver na dor do
Esta do. Não é para me nos. Em suas duas cam pa nhas
para go ver na dor Almir Ga bri el pro me teu as fal tar a
PA-279.

Re cen te men te o go ver na dor anun ci ou, com o
es tar da lha ço de sem pre, que li be ra ria 945 mil re a is
para os cin co mu ni cí pi os. Essa quan tia está mu i to lon -
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ge dos 80 mi lhões de re a is ne ces sá ri os para as obras
de as fal ta men to da PA-279. As li de ran ças lo ca is já
man da ram a res pos ta ao go ver na dor: 945 mil re a is
são uma “isca” que eles não pre ten dem mor der e que
che gam ape nas para uma ope ra ção tapa-bu ra cos em 
al guns tre chos. Tapa-bu ra cos é o que vem sen do fe i to
há mu i to tem po e o re sul ta do é sem pre o mes mo: em
dois me ses a bu ra que i ra se ins ta la no va men te. Foi
esse tipo de tra ba lho que a Se cre ta ria Exe cu ti va de
Trans por tes fez re cen te men te. Ou tro pa li a ti vo fo ram
as pon tes de pés si ma qua li da de que o go ver no es ta-
du al man dou fa zer. As pon tes es tão de sa ban do. Toda
a pro du ção fica ilha da na épo ca das chu vas e sai com 
imen sas di fi cul da des e pre ju í zos no ve rão. Os ve í cu-
los são obri ga dos a an dar tão de va gar e a pa rar com
tan ta fre qüên cia que a PA-279 já se trans for mou no
pa ra í so dos as sal tan tes de es tra das.

Para au men tar a re vol ta, a po pu la ção sou be que 
Almir Ga bri el de cla rou que não vai fa zer gran des
obras na PA-279 por que essa es tra da está lo ca li za da
em ter ri tó rio que per ten ce rá ao Esta do de Ca ra jás, se 
for cri a do. Não se ria a pri me i ra vez que Almir co lo ca
seus in te res ses po lí ti cos na fren te de suas obri ga-
ções como ad mi nis tra dor. Jun tos, Ou ri lân dia, Tu cu-
mã, Xin gua ra, São Fé lix do Xin gu e Água Azul do Nor-
te pos su em um re ba nho de um mi lhão e no ve cen tos
mil ca be ças de gado e a ma i or ba cia le i te i ra do Esta -
do. Tu cu mã é o ma i or pro du tor de ca cau do Pará. É
uma re gião com enor me po ten ci al eco nô mi co, frus-
tra do pe los ca pri chos po lí ti cos de Sua Exce lên cia. A
ame a ça dos ma ni fes tan tes ago ra é ocu par tam bém a
PA-150, ou tra ro do via im por tan te da re gião.

Ou tro dra ma ro do viá rio, bem re cen te, foi o de Vi -
seu. Um mu ni cí pio cen te ná rio, a 300 qui lô me tros de
Be lém, na re gião Nor des te, a mais po pu lo sa do Pará.
Vi seu é ser vi do ape nas por uma em pre sa de trans-
por te de pas sa ge i ros, a Boa Espe ran ça, e essa em -
pre sa pa rou seus ôni bus no iní cio de abril di an te da
to tal fal ta de con di ções de tra fe ga bi li da de da ro do via.
Os qua se 60 mil ha bi tan tes de Vi seu pas sa ram um
mês iso la dos por via ro do viá ria.

A PA-242, que foi fe de ra li za da em 2001 e pas -
sou a ser iden ti fi ca da como BR 318, há mu i to pos sui
pés si mas con di ções. Hoje é uma es tra da de ter ra, um
car ro çal, com 123 qui lô me tros de ex ten são, dos qua is
100 ab so lu ta men te in tra fe gá ve is. Antes da pa ra li sa-
ção, ôni bus e ca mi nhões gas ta vam cin co ho ras para
co brir essa dis tân cia que, em con di ções nor ma is, se -
ria ven ci da em uma hora e meia. Como nem o go ver-
no do Esta do e nem o De par ta men to Na ci o nal de
Infra-Estru tu ra de Trans por te, ór gão que subs ti tu iu o
DNER, to mam al gu ma pro vi dên cia, a em pre sa de
ôni bus foi obri ga da a in ter rom per seus ser vi ços por -

que, além dos bu ra cos pe ri go sos, as três pon tes en -
tre Vi seu e o mu ni cí pio mais pró xi mo, Au gus to Cor -
rea, ame a ça vam ruir.

O pre ju í zo fica mes mo com a po pu la ção. Uma
pas sa gem Be lém-Vi seu cus ta 20 re a is e uma pas sa-
gem de Au gus to Cor rea a Vi seu cus ta 10 re a is. Mas
sem ôni bus, a po pu la ção pas sou a vi a jar en tre Vi seu e
Au gus to Cor rea, que re pre sen ta um ter ço da dis tân cia
en tre Be lém e Vi seu, pa gan do 25 re a is por pes soa, em 
ca mi nhões pau-de-ara ra e em al gu mas pou cas e pre -
cá ri as kom bis. A pro du ção de pes ca do e ma ris cos, que 
era trans por ta da para Be lém por via ro do viá ria, pas-
sou a ser des vi a da para o Ma ra nhão, em bar cos.

Nada dis so co mo veu o go ver na dor. Como res -
pos ta a seus ape los a po pu la ção de Vi seu re ce beu
um re ca do do go ver no do Esta do: as que i xas de vi am
ser man da das para ou tro en de re ço, por que a an ti ga
PA-242 vai fa zer par te da Tran so ceâ ni ca, um pro je to
do de pu ta do fe de ral Ger son Pe res, do PPB, para li gar
Vi seu a São Luis, no Ma ra nhão. Só que a Tran so ceâ-
ni ca ain da está no pa pel.

No fi nal de mar ço, o can di da to de Almir Ga bri el
ao go ver no, o se cre tá rio Si mão Ja te ne, es te ve em
Cu ru pa i ti, em Vi seu, e dis se com to das as le tras que
nes te ano o go ver no nada fa ria na que la es tra da.
Aliás, nos qua se oito anos de go ver no Almir Ga bri el a
es tra da de Vi seu só re ce beu um ser vi ço, ain da no pri -
me i ro man da to: um em pi çar ra men to nos tre chos mais 
crí ti cos. Ape nas isso. 

No iní cio de maio a Empre sa de Trans por te Boa
Espe ran ça re to mou par ci al men te o ser vi ço da li nha,
co lo can do um ôni bus, à tar de, para trans por tar pas -
sa ge i ros para Vi seu. E já é mu i to di an te das con di-
ções da es tra da. As pon tes que bra das fo ram con ser-
ta das pe los pre fe i tos de Vi seu e Au gus to Cor rea e
pela em pre sa Boa Espe ran ça. Go ver no fe de ral e go -
ver no es ta du al ti ra ram o cor po fora da ques tão.

A Ro do via PA-151, en tre Mo ca ju ba e Ba ião, é
ou tra es tra da vi tal que aten de a uma re gião do Esta -
do. São 20 qui lô me tros de ato le i ros que lem bram as
con di ções da Tran sa ma zô ni ca. No tre cho do Me ruú
não pas sam mais nem ca mi nhões. O trans por te ago -
ra só pode ser fe i to em bar cos ou aviões. A no tí cia
me nos ruim que es ses mu ni cí pi os ti ve ram do go ver no
es ta du al foi uma de cla ra ção com ple ta men te di vor ci a-
da da re a li da de da re gião, fe i ta pelo Se cre tá rio de
Trans por tes, Pe dro Abí lio. Ele dis se que a Se tran vai
en vi ar má qui nas para me lho rar um pou co a si tu a ção
da es tra da, mas só quan do ces sa rem as chu vas; ou
seja, só a par tir de ju lho.

No úl ti mo dia 08 de maio, mo to ris tas au tô no mos
fi ze ram pro tes tos, fe chan do a es tra da com pne us e

09214 Sábado  25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2002

MAIO 2002864    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



pe da ços de ma de i ras, para cha mar a aten ção pe las
pre cá ri as con di ções da ro do via PA 140, que liga a BR
316 ao Mu ni cí pio de Vi gia. Se gun do a pró pria po lí cia
Ro do viá ria do Esta do, o tre cho en tre os mu ni cí pi os de 
San to Antô nio do Tauá e Vi gia está em pés si mo es ta-
do de con ser va ção, com mu i tos bu ra cos e por isso,
com ris co de aci den tes.

Tam bém te mos os 773 qui lô me tros de ex ten são
da BR-163, a ro do via San ta rém-Cu i a bá. Meu ga bi ne-
te re ce beu um re que ri men to da ve re a do ra Eli za beth
Ma cha do Lima, do PMDB de San ta rém, subs cri to por
mais 12 ve re a do res e apro va do em 27 de fe ve re i ro de
2002, exi gin do a cons tru ção da San ta rém-Cu i a bá.

Em fe ve re i ro do ano pas sa do, o Pre si den te Fer -
nan do Hen ri que Car do so vi si tou Si nop, no Mato
Gros so, e anun ci ou a li be ra ção de 48 mi lhões de re a is
para as fal tar e mais 100 mi lhões para con clu ir a pa vi-
men ta ção to tal da San ta rém-Cu i a bá. Essa obra, se-
gun do ele, se ria exe cu ta da logo e es ta ria con clu í da
até o fi nal do seu man da to. Na que la oca sião Fer nan-
do Hen ri que até re co nhe ceu que o Pará e Mato Gros -
so já ti nham es pe ra do de ma is pela ro do via e afir mou
que se a obra de mo ras se a sair o povo po de ria co brar
dele. Já se pas sou mais de um ano e nada de es tra da.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, po de ria
con ti nu ar aqui, du ran te mu i to tem po des cre ven do so -
bre a si tu a ção das ro do vi as e so bre os pro ble mas de
trans por te do Pará, Esta do que re pre sen to nes ta
Casa. A po pu la ção des ses mu ni cí pi os que ci tei e de
vá ri os ou tros, que vi vem a con di ção de iso la men to ou
qua se iso la men to, dado às pre cá ri as con di ções das
es tra das, não agüen ta mais pro mes sas. O go ver na-
dor Almir Ga bri el não tem ga ran ti do a ma nu ten ção
das ro do vi as es ta du a is, que es tão sob sua res pon sa-
bi li da de e tam bém não tem fe i to o me nor es for ço, jun -
to ao go ver no fe de ral, para que se efe ti ve a ma nu ten-
ção das ro do vi as fe de ra is no Pará. 

No Orça men to Ge ral da União para o ano de
2001, por tra ba lho da ban ca da fe de ral do Pará, fo ram
alo ca dos R$ 28,9 mi lhões para con ser va ção pre ven ti-
va, res ta u ra ção e eli mi na ção de pon tos crí ti cos em ro -
do vi as fe de ra is, no Esta do do Pará. Des se to tal de re -
cur sos fo ram efe ti va men te apli ca dos, até o dia 15 de
mar ço des te ano, R$ 9,4 mi lhões, ou seja, ape nas
30% da qui lo que foi ini ci al men te pre vis to. Então per -
gun to: de que vale o es for ço de to dos nós, Se na do res
e dos De pu ta dos Fe de ra is do Pará, em alo car re cur-
sos no Orça men to da União para ga ran tir a ma nu ten-
ção das ro do vi as, se as obras não são exe cu ta das?

Encer ro este pro nun ci a men to so li da ri zan do-me
com toda a po pu la ção do Pará que so fre pe las pre cá-
ri as con di ções das es tra das. Pa ra be ni zo aque les que

es tão ten do a for ça e a co ra gem de pro tes tar e cha -
mar a aten ção da im pren sa e das au to ri da des de nun-
ci an do o pro ble ma, bus can do com isso, for çar uma
ati tu de do Go ver na dor do Pará e tam bém do go ver no
fe de ral no sen ti do de de ter mi nar as obras ne ces sá ri-
as para res ta u ra ção das ro do vi as do meu Esta do.
Isso é o que to dos es pe ra mos.

Era o que ti nha a di zer.
O SR. PRESIDENTE (Wal deck Orne las) – Está

en cer ra da a re u nião.

(Le van ta-se a re u nião às 9 ho ras e 32
mi nu tos.)

(OS. 15207/02)

PARECER Nº 24, DE 2002 – CN

Da Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça-
men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção, so bre o Avi -
so nº 6, de 2002 – CN (nº 498/2002, na ori-
gem), que ”Enca mi nha ao Con gres so Na ci o-
nal có pia da De ci são nº 212, de 2002 – TCU
(Ple ná rio), bem como dos res pec ti vos Re la-
tó rio e voto que a fun da men tam, re fe ren te a
Le van ta men to de Au di to ria nas obras de
ade qua ção de tre chos ro do viá ri os no cor re-
dor Mer co sul BR-386/RS – tre cho La ge a do –
Ca no as, com pre en den do a du pli ca ção com
res ta u ra ção da ro do via e cons tru ção de
obras-de-arte (PT nº 26.782.0233.5727.0013)
(TC nº 3.602/2001-0).“

I – Re la tó rio

1 – Introdução
Tra ta o pre sen te Pa re cer so bre o Avi so nº 6, de

2002 – CN (nº 498/2002, na ori gem), que ”Enca mi nha
ao Con gres so Na ci o nal có pia da De ci são nº 212, de
2002 – TCU (Ple ná rio), bem como dos res pec ti vos
Re la tó rio e voto que a fun da men tam, re fe ren te a Le -
van ta men to de Au di to ria nas obras de ade qua ção de
tre chos ro do viá ri os no cor re dor Mer co sul/BR-386/RS
– tre cho La ge a do – Ca no as, com pre en den do a du pli-
ca ção com res ta u ra ção da ro do via e cons tru ção de
obras-de-arte.“

O  pro gra ma  de  tra ba lho  per ti nen te  é  o nº
26.782.0233.5727.0013 – Ade qua ção de Tre chos Ro -
do viá ri os no Cor re dor Mer co sul – BR-386/RS – La je-
a do – Ca no as, cons tan te do Qu a dro VII ane xo à Lei nº 
10.407, de 10 de ja ne i ro de 2002 (LOA/2002). Re fe ri-
do sub tí tu lo en con tra-se com sua exe cu ção or ça men-
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Saudação ao Senador Roberto Saturnino, pelo seu 
ingresso no Partido dos Trabalhadores .. 
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dos da América), entre a República Federativa do Brasil e o 
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is Transitórias, para prorrogar o mandato dos atuais prefei
tos, vice-prefeitos e vereadores, de modo a possibilitar, a 
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para inicio da vigência das contribuições sociais a partir 
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cluir, entre os crimes nela previstos, a resultante discri
minação contra o idoso . 

LEOMAR QUINTANILHA 

.Parecer n° 391, de 2002, da Comissão de Educa
ção,. .sobre o Projeto de Decreto Legislativo n° 47, de 
2002 (n° 1.085/2001, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga concessão à Fundação Univer
sidade do Tocantins - UNITINS para executar serviço 
de radiodifusão de sons e imagens na cidade de Palmas, 
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da República submete à deliberação do Senado o nome 
do Senhor Miguel Dario Ardissone Nunes, parlt exercer 
o cargo de Diretor de Infra-Estrutura Terrestre do De
partamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes 
DNIT, em substituição a Rogério Gonzales Alves .. 

Críticas ao Governo Federal pelo conteúdo da LDO 
no que se refere à questão do desenvolvimento urbano........ 

550 

847 

Requerimento n° 289, de 2002, solicitando a trarnita MOREIRA MENDES 
~junta do Projeto de Lei da Câmara n° 30, de 2002, 
co... Projeto de Lei do Senado n° 9, de 2002, de sua auto Apóia-o em relação à sua constante luta pela agri

ria, tendo em vista que ambos tratam de reserva de vagas cultura e pecuária brasileira e critica a Medida Provisó

nas creches públicas para crianças portadoras de deficiência 628 na n° 2.166. Aparte:: à0 Senador Jonas Pinheiro .. 51 
Homenagem pelo transcurso dos 75 anos de fun-

MARLUCE DIAS dação da Viação Aérea Riograndense- Varig . 58 

Discutindo o Substitutivo do Senado ao Projeto 
de Lei da Câmara nO 4, de 2001 (n° 3.04912000, na Casa 
de origem), que dispõe sobre a concessão do beneficio 
do Seguro-Desemprego a pescadores artesanais durante 
os períodos de defeso .. 28 

Congratulações pela vitória do site rondoniago
ra.com ern concurso promovido pela IBEST, o Oscar da 
Internet Mundial. .. 

Parecer nO 392, de 2002, da Comissão de Educação, 
sobre o Projeto de Decreto Legislativo n° 49, de 2002 (n° 
1.100/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato 

130 

MARLUCE PINTO que autoriza a Associação Comunitária Regional da Mata 
para o Desenvolvimento Social, Cultural e Artístico 

Sanção da Lei n° 10.304/0 I, fruto de projeto de ASCOREM a executar serviço de radiodifusão comunitária 
lei .~sua autoria, que transfere terras de propriedade da na cidade de Rolim de Moura, Estado de Rondônia .. 246 
Umão para o Estado de Roraima . 43 Parecer nO 405, de 2002, da Comissão de Educa

MAURO MIRANDA 
ção, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n° 83, de 
2002 (n° 1.05112001, na Câmara dos Deputados), que 

Parecer n° 386, de 2002, da Comissão de Servi aprova o ato que autoriza a Rádio Comunitária Transa

ços de Infra-Estrutura, sobre a Mensagem nO 139, de mazônica FM a executar serviço de radiodifusão comu

2002 (n° 34112002, na origem), que submete à aprecia nitária na cidade de Porto Velho, Estado de Rondônia.... 262 

ção do Senado Federal o nome do Senhor Miguel Dario Encaminhamento à Mesa solicitação no sentido 
Ardissone Nunes, para exercer o cargo de Diretor de de que o sinal de TV relativo às transmissões dos jogos 
Infra-Estrutura Terrestre do Departamento Nacional de da Copa do Mundo de Futebol não seja codificado, para 

Infra-Estrutura de Transporte  DNIT .. 235 permitir a captação pelas antenas parabólicas instaladas 

Requerimento nO 266, de 2002, solicitando home em todo o País .. 579 

nagens de pesar pelo falecimento do Sr. Edenval Caia
do,..orrido em 16 de maio último. A Mesa tomará as 

MOZARILDO CAVALCANTI 

de-.lfdls providências para o atendimento da solicitação.. 272 Contestação às criticas formuladas ao perfil de 
Realização entre os dias 10 e 26 de maio, no Par investimentos mantidos pelo BNDES .. 60 

que Agropecuário de GoiânialGO, da 57' Exposição . . Análise ?os resultados positivos do setor de agro-
Agropecuária do Estado de Goiás e da 17' Internacional mdustna no PaIs .. 129 
de Mimais, Expo-Goiás 2002 . 275 Análise sobre o estudo realizado pelo Instituto de 

Registro da realização, hoje pela manhã, de Au Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA, intitulado "Pelo 
diência Pública da Subcomissão da Moradia da Comis fim das décadas perdidas: Educação e Desenvolvimento . 
são de Assuntos Sociais, com o pré-candidato à Presi- Sustentado no Brasil", a respeito da participação da es
dêncià da República Ciro Gomes .. 390 colaridade no processo de exclusão social e de concen-

Requerimento n° 271, de 2002, solicitando dispensa tração de renda no País ./. 273 
de interstício e prévia distribuição de avulsos do Parecer n° Considerações sobre a evolução do saneamento 

386, de 2002, da Comissão de Constituição, Justiça e Cida básico no Brasil, à luz dos resultados da Pesquisa Naci

daniI:t..sobre a Mensagem n° 139, de 2002 (nO 34112002, na onal de Saneamento Básico (PNSB) empreeridida pelo 

ori'-J, que submete à apreciação do Senado Federal o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE..... 500 

nome do senhor Miguel Dario Ardissone Nunes, para Satisfação diante da destinação de recursos do 
exercer o cargo de Diretor de Infra-Estrutura Terrestre do Banco Mundial ao Programa Institutos do Milênio .......... 580 



Considerações sobre as disfunções na distribui
ção de poder entre os entes da Federação e a conseqüen
te falta de coerência nas pollticils públicas . 

Importância da propaganda eleitoral e pollti
co-partidária para o aperfeiçoamento da democracia....... 

NABOR JúNIOR 

Importância da canonização ocorrida ontem, no 
Vawo, de madre Paulina do Coração Agonizante de " 
J~'a primeira santa brasileira . 

NEY SUASSUNA 

Contestação às denúncias publicadas contra S. 
ExJl pela revista Época, desta semana . 

OSMAR DIAS 

Análise do Dieese a respeito dos dados levanta- . 
dos pelo IBGE referentes às taxas de desemprego edis~ 
tribuição de renda no Estado do Paraná .. 

Exemplar administração do prefeito Jorge Luiz, 
do município de Tunas, no Paraná. Necessidade de 
aprQv.eitamento da vocação agrícola do Paraná para o 
fo..cimento das indústrias locais :.. 

PAULO HARTUNG 

Preocupação com o papel do Brasil no plano in
teml'fional diante da evolução da polltica externa nor
te-americana,/caracterizada pelo unilateralismo e prote
cionismo comercial, conforme interpretação do Embai
xador Rubens Barbosa, disponível no slte . 

PEDRO SIMON 

Elogia os esforços empreendidos por ele em prol 
do cinema nacional. Influência das telenovelas na vida 
dos brasileiros. Aparte ao Senador Francelino Pereira..... 

~Demonstra, por meio de paralelo entre a hist6ria bra- . 
sil~dos últimos cinqüenta anos e a atuação da CNBB'no 
País, a importância da instituição homenageada na sessão.... 

RAMEZ TEBET 

Satisfação pela iminência da eleição do Conselho 
de Comunicação Social, resultado do empenho das Me
sas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. ........
 

Enfatiza, por meio de um testemunho pessoal, a im
portância da fé na composição mais igualitária do mundo. .. 

REGINALDO DUARTE 

Reclama a insuficiente atenção prestada pelos po

der~.,constituídos à região Nordeste. Aparte ao Senador
 
B*lIIO Sampaio .
 

RENAN CALHEIROS 

Análise da atuação dos pIa/os privados ge saúde.. 

RICARDO SANTOS 
( 

Requerimento n° 20 I, de 2002, do Senador Ricar
do Santos, solicitando a tramitação conjunta dos Proje-

IX 

tos de Lei do Senado nOs 186, de 200 I e 62, de 2002; 
por regularem a mesma matéria . 40 

848 Requerimento n° 212, de 2002, do Senador Ricar
do Santos, solicitando a retirada, em caráter definitivo, 

861 do Projeto de Lei do Senado n° 269, de 2000 .. 40 
Parecer nO 415, de 2002, da Comissão de Educa

ção, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n° 154, de. 
2002 (nO 1.41212001, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga concessão à R.S. - Rádio e 

270 Televisão Ltda., para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em onda média na cidade de Linhares, Estado do 
Esplrito Santo . 382 

Requerimento nO 279, de 2002, de iniciativa da 

490 
Comissão de Educação, solicitando urgência para o Pro
jeto de Decreto Legislativo n° 189, de 2002, que aprova 
o ato que autoriza a Associação Rádio Comunitária de 
Vitória do Jari a executar serviço de radiodifusão comu
nitária na cidade de Vit6ria do Jari, Estado do Amapá.... 497 

20 
Requerimento n° 280, de 2002, de iniciativa da Co

missão de Educação, solicitando urgência para o Projeto de 
Decreto Legislativo nO 154, de 2002, que aprova o ato que 
outorga concessão à R.B. - Rádio e Televisão Lida., para 

394 
explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na 
cidade de Linhares, Estado do Espfrito Santo .. 497 
. Parecer n° 417, de 2002, da Comissão de Educa
ção, sobre o Projeto de Lei da Câmara n° 27, de 2002 
(nO 1.43211999, na Casa de origem), que institui o J 2 de 
agosto como Dia Nacional da Juventude .. 513 

Discutindo a Proposta de Emenda à Constituição nO 
5, de 2002 (n° 203/95, na Câmara dos Deputados), que dá 

523 nova redação ao parágrafo )0 do artigo 222 da Constituição 
Federal, suprimindo-se o parágrafo 2° do referido artigo, 
que trata da propriedade de empresas jornalísticas e de radi
odifusão sonora e de sons e imagens . 562 

Projeto de Lei do Senado n° 139, de 2002, que 

81 altera a Lei n° 9.636, de 15 de maio de 1998, a fim de 
dispor sobre a situação de escrituras públicas antigas, 
outorgadas a adquirentes de im6veis conceituados como 

634 terrenos de marinha e seus acrescidos, bem ainda de 
im6veis construídos sobre acrescidos de marinha, nas 
condições que especifica . 622 

Parecer n° 434, de 2002, da Comissão de Assun
. tos Sociais, sobre a Mensagem nO 110, de 2002, (nO 

579 
24712002, na origem), que submete à apreciação do Se· 
nado Federal o nome do Senhor Ricardo Oliva para ser 

654 
reconduzido ao cargo de Diretor da Agência Nacion'al 
de Vigilância Sanitária, com mandato de três anos......~ .. 857 

Parecer nO 435, de 2002, da Comissão de AssuntÓs 
Sociais, sobre a Mensagem nO 111, de 2002 (nO 248/2002, 
na origem), que submete à apreciação do Senado Federal o 

397 
nome do Senhor Cláudio Maierovitch pessanha Heruiques 
pare exercer o cargo de Diretor da' Agência Nacional de Vi
gilância Sanitária, com mandato de três anos, na vaga do 
Senhor Luiz Felipe Moreira Lima .. 859 

56 
ROBERTO FREIRE 

Solicitação de celeridade ao Diretor-Geral do Se
nado quanto ao fornecimento de informações para que 
S. ExA pos!y\ relatar projeto do Senador R'oberto Re
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quião, que trata do aumento salarial dos servidores ter
ceirizados desta Casa : . 

ROBERTO REQUIÃO 

.Explicita a situação de estelionato publicitário do 
estD do Paraná, a qual pode ser esteildida ao Brasil. 
Aparte ao discurso do Senador Osmar Dias : ' 

ROBERTO SATRUNINO 

Proposta de Emenda à Constituição n° I, de 200 I, 
que determina a fixação de limites para gastos com'a 
publicidade de obras govemamenulis / . 

;Comunicado da filiação de S. ExII, ontem, ao Par
tido dos Trabalhadores . 

Parecer nO 408 de 2002, da Comissão de Assun" 
tos Econômicos sobre o Projeto de Lei do Senado nO 34, 
de 2000, de autoria do Senador Osmar Dias, que altera a 
Lei n°.8.987, de 13 de fevereiro de 1995, que dispõe so
brlàJl!egime de concessão e prestação de serviços públi
co~·l'tevisto no art. 175 da Constituição Ferleral, e dá 
outras providências, determinando que todas as conces
sões de serviços públicos sejam precedidas de relatório 
de impacto econômico-social. . 

Discutindo a Proposta de Emenda à Constituição 
n° 5, de 2002 (nO 203/95, na Câmara dos Deputados), que 
dá nova redação ao parágrafo 1° do artigo 222 da Constitui
ção Federal, suprimindo-se o parágrafo 2° do referido artigo, 
que trata da propriedade de empresas jomalísticas e de radi
odifusão sonora e de sons e imagens (Terceira e última ses
são de discussão, em segundo turno) .. 

ROMERO JUCÁ 

Parecer n° 380, de 2002, da Comissão de Assun
tos Eéonômicos, sobre a Mensagem n° 122, de 2002 (n° 
277/2002, na origem), do Presidente da República, que 
propõe ao Senado Federal seja autorizada a contratação 
de operação de crédito externo, no valor total de 
US$t'4,460,000.00 (quatorze milhões, quatrocentos e 
sessenta mil dólares dos Estados Unidos da América), 
entre a República Federativa do Brasil e o Banco Inter
nacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRO), 
destinada ao financiamento do Programa de Aperfeiçoa
mento dos Instrumentos de Atuação do Banco Central 
do Brasil e da Comissão de Valores Mobiliários 
(PROAT lI). (Projeto de Resolução n° 24, de 2002)........ 

·Matérias publicadas no jomal O Globo, subscri
~o jomalista Márcio Moreira Alves, relatando o 
trabalho da prefeita de Boa Vista-RR, Sra. Teresa Jucá... 

Registro da edição, pelo Banco Central, do Relatório 
de Inflação relatÍvo ao primeiro trimestre deste ano .. 

Elogia e marca a importância do conteúdo de sua 
fala. Aparte ao Senador Pedro Simon .. 

Agradecimentos pelo recebimento do diploma de 
honra ao !J1érito concedido pela Defensoria Pública do 
Distri.to Federal. Congratulações aos servidores e direto
res da Petrobrás pelo novo recorde na produção de pe
tróleo no Brasil. . 

Comentários à publicação de documento pelo Mi
nistério da Educação intitulado ''Investindo na cidadania 

- o avanço da educação no Brasil", que faz uma análise 
489 dos resultados alcançados na educação durante o Gover

no Femando Henrique Cardoso. Análise do pronuncia
:mento do Presidénte Femando Henrique Cardoso, na ce
rimônia de abertura da reunião do XIV Fórum Nacional 
"O Brasil e a economia do conhecimento", realizado na 

394 506:'cidade do Rio de Janeiro, em 6 de maio último .. 
Homenagem à Conferência Nacional dos Bispos 

do Brasil - CNBB, pelo transcurso de seus 50 anos de 
.·.fundação . 585 

Parecer n° 426, de 2002, da Comissão de Consti
. tuição, Justiça' e Cidadania, sobre o Projeto de Lei do577 
Senado n° 439, de 1999, de autoria do Senador Lúcio 

17 Alcântara, que dispõe sobre a proteção e defesa do usuá
rio dos serviços públicos prestados pelas adm in istrações 
diretas, indiretas e delegada da União . 661 

Projeto de Resolução n° 24, de 2002 (apresentado 
pela Comissão de Assuntos Econômicos como conclu
são de seu Parecer nO 380, de 2002, com votos contrári
os dos Senadores Antonio Carlos Júnior e Paulo Souto), 
que autoriza a União a contratar operação de crédito ex
temo, no valor total de quatorze milhões, quatrocentos e 

344 sessenta mil dólares dos Estados Unidos da América, 
entre a República Federativa do Brasil e o Banco Inter
nacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD). 
(Destinada ao financiamento do Programa de Aperfeiço
amento dos Instrumentos de Atuação do Banco Central 
do Brasil e da Comissão de Valores Mobiliários -
PROAT 11) . 715 

538 Elogios à atuação das Organizações Bradesco no 
setor social, conforme dados constantes no Relatório de 
Atividades Sociais de 2001. .. 853 

ROMEU TUMA 

Parecer n° 381, de 2002, da Comissão de Assun
tos Econômicos, sobre a Mensagem n° 131, de 2002 (nO 
315/2002, na origem), do Presidente da República, que 
propõe ao Senado Federal seja autorizada a contratação 
de operação de crédito externo, no valor de até 
US$167,054,000.00 (cento e sessenta e sete milhões e 
cinqüenta e quatro mil dólares dos Estados Unidos da 
América), de principal, entre a República Federativa do 
Brasil e o HSBC Bankplc e o Crédil Commercial de 
France, destinada ao financiamento de equipamentos do 

2 projeto Modemização da Frota da Força Aérea Brasilei
ra. (Projeto de Resolução nO 25, de 2002) .. 5 

Parecer nO 384, de 2002, da Comissão de Consti
52 tuição, Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei do 

Senado nO 189, de 1999, de autoria do Senador Ramez 
62 Tebet, que altera os arts. l° e 9° da Lei nO 8.072, de 25 

de julho de J990, para incluir no rol dos crimes hedion
94 dos os crimes sexuais contra crianças e adolescentes e 

para aumentar as respectivas penas. (Tramitando em 
conjunto com os Projetos de Lei do Senado nOs 243 e 
345, de 1999, nos termos dos Requerimentos nOs 228 e 
277, de 1999) 1 .. 71 

95 Parecer hO 388, de 2002, da Comissão de Educa
ção, sobre o projeto de rDecretb Legislativo nO 32, de 
2002 (nO 960/200J, na Câmara dos Deputados), que 
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aprova o ato que Jutoriza a Àssociação Cultural Comu
nitária dos Moradores de Sales Oliveira a executar ser
viço de radiodifusão comunitária na cidade de Sales Oli
veira, Estado de São Paulo:-=: . 

Parecer nO 390, de 2002, da Comissão de Educa
ção, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n° 41, de 
2002 (nO 1.020/2001, na Cãmara dos Deputados), que 
aprova o ato que autoriza a Associação e Rádio Comu
nitária Super a executar seIViço de radiodifusão comuni
tária na cidade de Sorocaba, Estado de SãoPaulo . 

Parecer nO 397, de 2002, da Comissão de Educação, 
sobre o Projeto de Decreto Legislativo n° 58, de 2002 
(n° I 16212001, na Câmara dos Deputados), que aprova o 
aI".ee renova a concessão da Rádio Auri Verde de Bauru 
Ld para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
onda média na cicjade de Bauru, Estado de São Paulo . 

Apóia a PEC do referido colega que versa sobre a 
revisão da menoridade penal. Aparte ao Senador Íris 
Rez~de . 

Discutindo a Proposta de Emenda à Constituição 
n° 5, de 2002 (nO 203/95, na Câmara dos Deputados), que 
dá nova redação ao parágrafo I° do artigo 222 da Constitui
ção\Fedeml, suprimindo-se o parágrafo 2° do referido artigo, 
que trata da propriedade de empresas jornalísticas e de radi
odifusão sonora e de sons e imagens (Terceira e última ses
são de discussão, em segundo turno) . 

Parecer n° 429, de 2002, da Comissão de Consti
tui'" Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei do 
S~ n° 61, de 2002, de autoria do Senador Osmar 
Dias, que altera a Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, 
para ~ustar os valores estimados de contratação pela 
Administração Pública . 

Projeto de Resolução n° 25, de 2002 (apresentado 
pela Comissão de Assuntos Econômicos como conclu
são de seu Parecer n° 381, de 2002, com abstenção do 
Senador Paulo Souto), que autoriza a União a contratar 
operação de crédito externo, no valor de até cento e ses
senta e sete milhões e cinqüenta e quatro mil dólares dos 
Estados Unidos da América, de principal, com o HSBC 
BankpJc e o Crédit Commercial de france. (Destinada 
ao fmanciamento de equipamentos para o projeto Mo
deI1l_ção da Frota da Força Aérea Brasileira) .. 

RONALDO CUNHA 

Demonstra a importância da CNBB por meio da 
sua ação histórica e transcendente à religião, direciona
da ao'·caráter humano do homem . 

SEBASTIÃO ROCHA 

Proposta de Emenda à Constituição n° 32, de 
2001, que altera o inciso 11 do art. 37 da Constituição 
Federal para permitir o desenvolvimento funcional de 
ocupante de cargo efetivo ou emprego permanente, me
diante processo seletivo 1 . 

Parecer nO 406, de 2002, da Comissão de Consti
tui_ Justiça e Cidadania, sobre o Projeto delLei do 
Sel'llldo nO 650, de 1999, de autoria do Senador José Sar

, I 

ney, que institui co~ de ação afirmativa para a popula-

XI 

ção negra no acesso aos cargos e empregos públicos, à 
educação superior e aos contratos do Fundo de Financi
amento ao Estudante de Ensino Superior (FIES) .. 290 

239 Proposta de Emenda à Constituição n° 32, de 
2001, que altera o inciso 11 do art. 37 da Constituição 
Federal para permitir o desenvolvimento funcional de 
ocupante de cargo efetivo ou emprego permanente, me
diante processo seletivo .. 399 

242 
Requerimento n° 281, de 2002, solicitando a tra

mitação conjunta do Projeto de Lei do Senado n° 167, 
de 200 I, que dispõe sobre o gerenciamento dos residuos 
de serviços de saúde, com o Projeto de Lei do Senado n° 
265, de 1999, que institui a Política Nacional de Resídu
os Sólidos, por versarem sobre a mesma matéria .. 522 

252 
Proposta de Emenda à Constituição n° 32, de 

2001, que altera o inciso 11 do art. 37 da Constituição 
Federal para permitir o desenvolvimento funcional de 

530 
ocupante de cargo efetivo ou emprego permanente, me
diante processo seletivo (Terceira e última sessão de 
discussão em segundo turno) . 577 

Enaltece o espírito evangelizador e o compromis
s~ social ehumanístico da CNBB em relação à popula
çao brasIleIra . 648 

TIÃO VIANA 
538 

Parecer nOs 422 e 423, de 2002, da Comissão de 
Assuntos Sociais, sobre o Projeto de Lei do Senado n° 
68, de 2000, de autoria da Senadora Marina Silva, que 
dispõe sobre a concessão do beneficio de seguro-desem
prego ao trabalhador extrativista vegetal durante o pe

674 ríodo em que estiver impedido de exercer sua atividade 
e dá outras providências, e sobre as emendas oferecidas 
perante a Comissão em turno suplementar (Tramitando 
em conjunto com O Projeto de Lei do Senado n° 5, de 
2000, nos termos do Requerimento n° 173, de 2000)....... 592 

Parecer nO 432, de 2002, da Comissão de Rela
ções Exteriores e Defesa Nacional, sobre o Requerimen
to n° 175, de 2002, de autoria do Senador Eduardo Su
plicy e outros senadores, que requer sejam enviados vo
tos de congratulações ao Dr. José Alexandre Xanana 

717 Gusmão, pela sua vitória na eleição para Presidente do 
Timor Leste, que se tornará o mais novo país do mundo, 
em 20 de maio de 2002 . 845 

Parecer nO 433, de 2002, da Comissão de Rela
ções Exteriores e Defesa Nacional, sobre o Requerimen

652 to n° 176, de 2002, de autoria do Senador Geraldo Cân
dido e outros senadores, que requer seja enviado ao Ti
mor Leste, voto de congratulações pela eleição do Exce
lentíssimo Senhor Xanana Gusmão, para Presidente do 
País, no dia 14 de abril de 2002 .. 846 

WALDECK ORNELAS 

34 Discutindo o Substitutivo do Senado ao Projeto 
de Lei da Câmara nO 4, de 200\ (n° 3.049/2000, na Casa 
de origem), que dispõe sobre a 'concessão do beneficio 
do Seguro-Desemprego a pescadores artesanais durante 
os periodos de defeso .. 25 
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