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Ata da 89ª Sessão Não De li be ra ti va
em 17 de junho 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. Ro ber to Re quião, Ma u ro Mi ran da,
 La u ro Cam pos, José Fo ga ça e Luiz Otá vio

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

O SR. PRESIDENTE (Ro ber to Re quião) – 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 Luiz
Otá vio pro ce de rá à le i tu ra do Expe di en te.

É lido o se guin te:

EXPEDIENTE

PARECERES

PARECER Nº 592, 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 180, de
2002 (nº 1.420/2001, na Câ ma ra dos De-
pu ta dos), que apro va o ato que ou tor ga
con ces são à 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.

Re la tor: Se na dor Ri car do San tos
Re la tor ad hoc  Se na dor Mo re i ra Men des

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para pa re cer, o Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 180, de 2002 (nº 1.420, de
2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato
que ou tor ga con ces são à Boni Co mu ni ca ções Ltda.
para ex plo rar o ser vi ço de ra di o di fu são de sons e ima -
gens na ci da de de Ta u ba té, Esta do de São Pa u lo.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 583, 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 7 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 de sons e ima gens,
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 Boni Co mu ni ca ções Ltda. (cf. fl. 8):
Nome do Só cio Co tis ta Co tas de Par ti ci pa ção
• José Bo ni fá cio de Oli ve i ra So bri nho 850
• Ro ber to Buz zo ni de Oli ve i ra 150
To tal de Co tas 1.000

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são
de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca
da Câ ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer fa -
vo rá vel de seu re la tor, o De pu ta do 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 180, 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 Boni Co mu ni ca ções
Ltda. aten deu a to dos os re qui si tos téc ni cos e le ga is
para ha bi li tar-se à ou tor ga da con ces são, opi na mos
pela apro va ção do ato, na for ma do Pro je to de De cre-
to Le gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, ENTRA BOCÓPIA
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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 dos, pú bli co e es ta tal.

§ 1º  O Con gres so Na ci o nal apre ci a rão 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.

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

PARECERES NºS 593, 594 E 595, DE 2002

So bre o Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 
110, de 2001 (nº 3.752/97, na Casa de ori -
gem), que dis põe so bre o Con se lho Fe-
de ral e os Con se lhos Re gi o na is dos Des -
pa chan tes Do cu men ta lis tas e dá ou tras
pro vi dên ci as.

PARECER Nº 593 , DE 2002
(Da Co mis são de Assun tos So ci a is)

Pre li mi nar

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

I – Re la tó rio

Vem a exa me des ta Co mis são de Assun tos So ci-
a is o Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 110, de 2001, que tem 
por fi na li da de cri ar o Con se lho Fe de ral e os Con se lhos
Re gi o na is dos Des pa chan tes Do cu men ta lis tas.

Ao jus ti fi car sua ini ci a ti va, o au tor do pro je to ale ga:
A ca te go ria pro fis si o nal dos des pa-

chan tes tem pres ta do no de cor rer dos anos
re le van tes ser vi ços à co mu ni da de. É ine gá-
vel o in te res se pú bli co de que se re ves te a
ati vi da de, tra zen do ma i or con for to ao ci da-
dão que não de se je sub me ter-se à es tres-
san te ro ti na dos ór gãos pú bli cos. Para tan to,
pode a co mu ni da de re cor rer, se as sim o de -
se jar, aos ser vi ços dos des pa chan tes.

Em que pese à re le vân cia dos ser vi ços
pres ta dos, a ca te go ria en con tra-se le gal men-
te de sam pa ra da, sub me ten do-se, mu i tas ve-
zes, à des con si de ra ção de de ter mi na dos
fun ci o ná ri os com os qua is tem que, ne ces sa-
ri a men te, man ter re la ções pro fis si o na is.

É o re la tó rio.

II – Aná li se

Os con se lhos pro fis si o na is são ins ti tu í dos com
o ob je ti vo de dis ci pli nar (sob os as pec tos nor ma ti za-
dor e pu ni ti vo) e fis ca li zar o exer cí cio das pro fis sões,
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ou tor gan do a seus ti tu la res a ca pa ci da de le gal in dis-
pen sá vel à sua ad mis são ao exer cí cio pro fis si o nal.
Cabe tam bém a es sas ins ti tu i ções ze lar pelo per fe i to
de sem pe nho éti co da pro fis são.

Exer cem, por tan to, fun ção pú bli ca, uma vez
que a fis ca li za ção do exer cí cio pro fis si o nal está aci -
ma dos in te res ses da cor po ra ção e con fi gu ra in te-
res se da co le ti vi da de, cons ti tu in do-se, por tan to, in te-
res se pú bli co. Por isso mes mo, ou seja, por exer ce-
rem fun ção de na tu re za pú bli ca é que os con se lhos
são do ta dos de prer ro ga ti vas pú bli cas, tais como: o
po der de ve ri fi car a ap ti dão dos in te res sa dos em in-
gres sar nos seus qua dros para que pos sam ad qui rir
a si tu a ção ju rí di ca de pro fis si o nal de um de ter mi na-
do ofí cio e seu exer cí cio; o po der de dis ci pli nar so-
bre os seus mem bros e o de apli car lhes san ções
que po dem levá-los até à sua ex clu são do con se lho;
o po der de co brar con tri bu i ções, ta xas pela pres ta-
ção de ser vi ços e exer cí cio do po der de po lí cia e,
ain da, co brar mul tas (Cf. Adil son Abreu Dal la ri,
Ordem dos Advo ga dos do Bra sil – Na tu re za Ju rí di ca
– Re gi me de seu Pes so al, in Re vis ta de Infor ma ção
Le gis la ti va, nº 116 out./dez. de 1992, pp. 259-260).

Note-se que o ob je ti vo pri mor di al dos con se-
lhos é o de pro te ger a so ci e da de e ja ma is o de de-
fen der ou pro te ger os pro fis si o na is ne les ins cri tos,
me di an te re ser va de mer ca do de tra ba lho. Por isso
mes mo que, em suas cons ti tu i ções, eles são os
Con se lhos de Me di ci na, de Enge nha ria etc., e não
do mé di co, do en ge nhe i ro... Não se con fun dem e
nem man têm se me lhan ça com as so ci a ções de clas -
se ou sin di ca tos de ca te go ria pro fis si o nal.

Po de mos, pois, afir mar que as ati vi da des de-
sen vol vi das pe los con se lhos são tí pi cas do Esta do,
em bo ra este os te nha au tar qui za do.

Con clui-se, daí, que os con se lhos são ór gãos
in te gran tes da Admi nis tra ção Pú bli ca, já que de ou-
tra ma ne i ra não po de ri am re a li zar ser vi ços pú bli cos
tí pi cos, pró pri os do Esta do.

Sen do as sim, a com pe tên cia de ini ci a ti va de lei 
que vise à cri a ção des ses con se lhos se ria pri va ti va
do Pre si den te da Re pú bli ca, con for me dis põe o art.
61, § 1º, in ci so II, alí nea e, da Cons ti tu i ção Fe de ral.

É im por tan te re le var, en tre tan to, que, re cen te-
men te, o art. 58, ca put, da Lei nº 9.649, de 27 de
maio de 1998 es ta be le ceu que “os ser vi ços de fis ca-
li za ção de pro fis sões re gu la men ta das se rão exer ci-
dos em ca rá ter pri va do, por de le ga ção do po der pú -
bli co, me di an te au to ri za ção le gis la ti va“. Ade ma is, a
lei de ter mi nou ain da que “os con se lhos de fis ca li za-

ção de pro fis sões re gu la men ta das, do ta dos de per -
so na li da de ju rí di ca de di re i to pri va do, não man te rão
com os ór gãos da Admi nis tra ção Pú bli ca qual quer
vín cu lo fun ci o nal ou hi e rár qui co” (art. 58, § 2º).

Assim, em de cor rên cia da mu dan ça tra zi da
pela lei su pra ci ta da, vá ri os pro je tos, como o que
está sob exa me, vi san do à cri a ção de con se lhos
pro fis si o na is, fo ram apre sen ta dos nes ta Casa, por
ini ci a ti va de di ver sos par la men ta res.

Ao mes mo tem po, o Par ti do Co mu nis ta do Bra -
sil – PC do B, o Par ti do dos Tra ba lha do res – PT e o
Par ti do De mo crá ti co Tra ba lhis ta – PDT pro mo vi am
Ação Di re ta de Incons ti tu ci o na li da de do art. 58 e
seus pa rá gra fos da Lei nº 9.649, de 1998, ale gan do
que os dis po si ti vos im pug na dos im pli cam vi o la ção
aos ar ti gos 21, XXIV, 22, XVI, 39, 62, 70, pa rá gra fo
úni co, 71, II, e 149 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Em 22 de se tem bro de 1999, o Su pre mo Tri bu-
nal Fe de ral jul gou pre ju di ca da a Ação ape nas no que
con cer ne ao § 3º do art. 58 da Lei nº 9.649, de 27-
-5-1998, e quan to ao ca put e de ma is pa rá gra fos do
mes mo ar ti go, de fe riu me di da ca u te lar, para sus pen-
der-lhe a efi cá cia, até o jul ga men to fi nal da Ação con -
for me se cons ta ta no Re la tó rio do Mi nis tro Sydney
San ches, in fine:

“Com efe i to, não me pa re ce pos sí vel, a 
um pri me i ro exa me, em face de nos so or de-
na men to cons ti tu ci o nal, me di an te a in ter pre-
ta ção con ju ga da dos ar ti gos 5º XIII, 22, XVI, 
21, XXIV, 70, pa rá gra fo úni co, 149 e 175 da
Cons ti tu i ção Fe de ral, a de le ga ção, a uma
en ti da de pri va da, de ati vi da de tí pi ca de
Esta do, que abran ge até po der de po lí cia,
de tri bu tar e pu nir no que con cer ne ao exer -
cí cio de ati vi da des pro fis si o na is.”

Jul ga mos, por tan to, ser ne ces sá rio es cla re cer a 
ques tão da tra mi ta ção do pre sen te pro je te, face à me -
di da ca u te lar de fe ri da pelo Su pre mo Tri bu nal Fe de ral,
pela Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia,
no que tan ge à sua ju ri di ci da de e cons ti tu ci o na li da de.

III – Voto

Pelo ex pos to, opi na mos pelo en vio da pre sen te
ma té ria à Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da-
da nia, vi san do que a mes ma se pro nun cie a res pe i to
da sua ju ri di ci da de e cons ti tu ci o na li da de, an tes de
nos pro nun ci ar mos quan to ao mé ri to.

Sala da Co mis são,20 de fe ve re i ro de 2002. –
Pre si den te, Ro meu Tuma – Re la tor, Ju vên cio da
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Fon se ca – João Alber to Sou za – Emí lia Fer nan des
– Mar lu ce Pin to – Ge ral do Cân di do – La u ro Cam -
pos – Ade mir Andra de – Tião Vi a na – Se bas tião
Ro cha – Ge ral do Althoff – Ma u ro Mi ran da – Val-
mir Ama ral – Lind berg Cury – Ma gui to Vi le la – 
Mo re i ra Men des – Osmar Dias.

PARECER Nº 594, DE 2002
(Da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia)

Relator: Se na dor Amir Lando

I – Re la tó rio

Em aná li se nes ta Co mis são de Cons ti tu i ção,
Jus ti ça e Ci da da nia o Pro je to de Lei da Câ ma ra nº
110, de 2001, de au to ria do Dep. Arnal do Fa ria de Sá.
A pro po si ção pre vê a cri a ção do Con se lho Fe de ral
dos Des pa chan tes Do cu men ta lis tas (CFDD/BR) e os
Con se lhos Re gi o na is dos Des pa chan tes Do cu men ta-
lis tas (CRDD), dos es ta dos e do Dis tri to Fe de ral.
Essas en ti da des, por de le ga ção do Po der Pú bli co,
pas sam a ser os ór gãos nor ma ti vos e de fis ca li za ção
pro fis si o nal dos des pa chan tes do cu men ta lis tas, com
au to no mia ad mi nis tra ti va e pa tri mo ni al e per so na li da-
de ju rí di ca de di re i to pri va do.

Jus ti fi can do a ini ci a ti va, o au tor afir ma que a ca -
te go ria pro fis si o nal re fe ri da vem pres tan do, no de cor-
rer dos anos, re le van tes ser vi ços à co mu ni da de. Em
de cor rên cia do in te res se pú bli co pre sen te na atu a ção
des ses pro fis si o na is é que se jus ti fi ca a cri a ção des -
sas en ti da des.

O exer cí cio des sa ati vi da de traz con for to ao ci -
da dão que não quer sub me ter-se às de mo ra das ro ti-
nas do aten di men to nos ór gãos pú bli cos. Ape sar dis -
so, na vi são do au tor, essa ca te go ria en con tra-se le -
gal men te de sam pa ra da, sen do, mu i tas ve zes, des-
con si de ra da ou mal tra ta da por de ter mi na dos ser vi do-
res pú bli cos.

Por de ci são da Co mis são de Assun tos So ci a is
(CAS) a ma té ria é sub me ti da à apre ci a ção des te Co -
le gi a do para que nos ma ni fes te mos so bre a cons ti tu-
ci o na li da de, re gi men ta li da de e ju ri di ci da de da pro po-
si ção.

É o re la tó rio.

II – Aná li se

A ma té ria – cri a ção de Con se lhos Pro fis si o na is
– in se re-se no cam po do Di re i to do Tra ba lho. É de
com pe tên cia pri va ti va da União, nos ter mos do in ci so
I do art. 22 da Cons ti tu i ção Fe de ral. A Car ta Mag na
es ta be le ce tam bém que é “li vre o exer cí cio de qual -
quer tra ba lho, ofí cio ou pro fis são, aten di das as qua li fi-
ca ções pro fis si o na is que a lei es ta be le cer” (Inci so XIII 
do art. 5º Cons ti tu ci o nal). Por tan to, a lei pode es ta be-
le cer nor mas so bre as qua li fi ca ções exi gi das para o
exer cí cio de de ter mi na das pro fis sões, sub me ti das,
via de re gra, a Con se lhos pro fis si o na is.

Cons ta ta da a ob ser vân cia dos pres su pos tos su -
pra ci ta dos, ana li sa mos a ini ci a ti va em seus di ver sos as -
pec tos e não de tec ta mos im pro pri e da des cons ti tu ci o-
na is, ju rí di cas e re gi men ta is. Ela está, em con se qüên-
cia, apta a in gres sar em nos so or de na men to.

No mé ri to, re gis tre-se a im por tân cia dos pro fis-
si o na is con tem pla dos com a cri a ção dos re fe ri dos
Con se lhos. A ex ces si va bu ro cra cia pre sen te nas re la-
ções en tre a Admi nis tra ção Pú bli ca e aos ci da dãos
ge rou a ne ces si da de de atu a ção de pes so as es pe ci a-
li za das, ca pa zes de res pon der com ra pi dez às de-
man das dos in te res sa dos, dis se mi nar co nhe ci men to
a res pe i to das exi gên ci as le ga is, or ga ni zar pre vi a-
men te os do cu men tos e fa ci li tar o tra ba lho dos ser vi-
do res pú bli cos. Nada mais jus to, en tão, que re co nhe-
cer a va lor des se tra ba lho e vi a bi li zar a ins ti tu i ção de
ór gãos que nor ma ti zem essa ati vi da de.

Fi nal men te, nou tro as pec to tam bém ve mos jus -
ti fi ca da a ne ces si da de da cri a ção dos ci ta dos ór gãos.
Não ra ras ve zes, as re la ções en tre os ser vi do res e os
des pa chan tes do cu men ta lis tas aca bam ge ran do prá -
ti cas pou co éti cas nos ser vi ços pú bli cos. A exis tên cia
de Con se lhos, a ha bi li ta ção dos pro fis si o na is pe ran te
es sas en ti da des e o exer cí cio pri va ti vo da ati vi da de
por pes so as ha bi li ta das po dem cri ar me ca nis mos de
con tro le e co i bir even tu a is abu sos. Assim será pos sí-
vel ex clu ir e res pon sa bi li zar os pro fis si o na is mo ral-
men te inap tos para o exer cí cio da pro fis são.

III – Voto

Em face dos ar gu men tos ex pos tos, opi na mos
pela apro va ção do Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 110,
de 2001, na for ma da re da ção ado ta da pela Casa de
ori gem.

Sala da Co mis são, 8 de maio de 2002.
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PARECER Nº 595, DE 2002
(Da Co mis são de Assun tos So ci a is)

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

I – Re la tó rio

Re tor na ao exa me des ta Co mis são de Assun tos
So ci a is o Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 110, de 2001, que
tem por fi na li da de cri ar o Con se lho Fe de ral e os Con se-
lhos Re gi o na is dos Des pa chan tes Do cu men ta lis tas.

A Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da-
nia, em seu pa re cer de fls. 16, di ri miu a dú vi da sus ci-
ta da por este re la tor, com re fe rên cia à me di da ca u te-
lar de fe ri da pelo Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, quan to à
apli ca ção do § 3º, do art. 58, da Lei nº 9.649/98.

II – Aná li se

Ra ti fi can do, quan to ao mé ri to, o ex pos to no re la-
tó rio, an te ri or, ado ta mos aqui as jus ti fi ca ti vas do pro -

je to, por re co nhe cer que a ca te go ria dos des pa chan-
tes re al men te tem pres ta do re le van tes ser vi ços, que
são de in te res se pú bli co, tra zen do con for to ao ci da-
dão e ce le ri da de nos pro ce di men tos.

Com a apro va ção des te pro je to a ca te go ria dos
des pa chan tes al can ça re co nhe ci men to fun ci o nal, im -
pon do-se como par te in te gran te dos sis te mas onde
atu am, como pro fis si o na is re co nhe ci da men te com pe-
ten tes para o exer cí cio da pro fis são.

O pro je to aten deu a to dos os trâ mi tes le ga is e é
me re ce dor da me lhor aco lhi da pe los seus fun da men-
tos de in te res se so ci al para a so ci e da de bra si le i ra.

É o re la tó rio.

III – Voto

Pelo ex pos to, opi na mos pela apro va ção do Pro -
je to de Lei da Câ ma ra nº 110, de 2001, por seus fun -
da men tos de mé ri to.

Sala da Co mis são,
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
Art. 5º To dos são igua is pe ran te a lei, sem dis tin-

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

XIII – é li vre o exer cí cio de qual quer tra ba lho, ofí -
cio ou pro fis são, aten di das as qua li fi ca ções pro fis si o-
na is que a lei es ta be le cer;
....................................................................................

Art. 21. (*)Com pe te à União:
....................................................................................

XXIV – or ga ni zar, man ter e exe cu tar a ins pe ção
do tra ba lho;
....................................................................................

Art. 22. (*)Com pe te pri va ti va men te à União le-
gis lar so bre:
....................................................................................

XVI – or ga ni za ção do sis te ma na ci o nal de em -
pre go e con di ções para o exer cí cio de pro fis sões;

....................................................................................
Art. 39. (*)A União, os Esta dos, o Dis tri to Fe de ral

e os Mu ni cí pi os ins ti tu i rão, no âm bi to de sua com pe-
tên cia, re gi me ju rí di co úni co e pla nos de car re i ra para
os ser vi do res da ad mi nis tra ção pú bli ca di re ta, das au -
tar qui as e das fun da ções pú bli cas.

§ 1º A lei as se gu ra rá, aos ser vi do res da ad mi-
nis tra ção di re ta, iso no mia de ven ci men tos para car -
gos de atri bu i ções igua is ou as se me lha dos do mes -
mo Po der ou en tre ser vi do res dos Po de res Exe cu ti vo,
Le gis la ti vo e Ju di ciá rio, res sal va das as van ta gens de
ca rá ter in di vi du al e as re la ti vas à na tu re za ou ao lo cal
de tra ba lho.

§ 2º Apli ca-se a es ses ser vi do res o dis pos to no
art. 7º, IV, VI, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII,
XIX, XX, XXII, XXIII e XXX.
....................................................................................

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

II – dis po nham so bre:
....................................................................................

e) cri a ção, es tru tu ra ção e atri bu i ções dos Mi nis-
té ri os e ór gãos da ad mi nis tra ção pú bli ca.

§ 2º A ini ci a ti va po pu lar pode ser exer ci da pela
apre sen ta ção à Câ ma ra dos De pu ta dos de pro je to de 
lei subs cri to por, no mí ni mo, um por cen to do ele i to ra-
do na ci o nal, dis tri bu í do pelo me nos por cin co Esta-
dos, com não me nos de três dé ci mos por cen to dos
ele i to res de cada um de les.
....................................................................................

Art. 62. Em caso de re le vân cia e ur gên cia, o Pre -
si den te da Re pú bli ca po de rá ado tar me di das pro vi só-
ri as, com for ça de lei, de ven do sub me tê-las de ime di-
a to ao Con gres so Na ci o nal, que, es tan do em re ces-
so, será con vo ca do ex tra or di na ri a men te para se re u-
nir no pra zo de cin co dias.

Pa rá gra fo úni co. As me di das pro vi só ri as per de-
rão efi cá cia, des de a edi ção, se não fo rem con ver ti-
das em lei no pra zo de trin ta dias, a par tir de sua pu bli-
ca ção, de ven do o Con gres so Na ci o nal dis ci pli nar as
re la ções ju rí di cas de las de cor ren tes.
....................................................................................

Art. 70. (*)A fis ca li za ção con tá bil, fi nan ce i ra, or -
ça men tá ria, ope ra ci o nal e pa tri mo ni al da União e das
en ti da des da ad mi nis tra ção di re ta e in di re ta, quan to à 
le ga li da de, le gi ti mi da de, eco no mi ci da de, apli ca ção
das sub ven ções e re nún cia de re ce i tas, será exer ci da
pelo Con gres so Na ci o nal, me di an te con tro le ex ter no,
e pelo sis te ma de con tro le in ter no de cada Po der.

Pa rá gra fo úni co. Pres ta rá con tas qual quer pes -
soa fí si ca ou en ti da de pú bli ca que uti li ze, ar re ca de,
guar de, ge ren cie ou ad mi nis tre di nhe i ros, bens e va -
lo res pú bli cos ou pe los qua is a União res pon da, ou
que, em nome des ta, as su ma obri ga ções de na tu re za
pe cu niá ria.

(*)Emen da Cons ti tu ci o nal nº 19, de 1998
Art. 71. O con tro le ex ter no, a car go do Con gres-

so Na ci o nal, será exer ci do com o au xí lio do Tri bu nal
de Con tas da União, ao qual com pe te:
....................................................................................

II – jul gar as con tas dos ad mi nis tra do res e de -
ma is res pon sá ve is por di nhe i ros, bens e va lo res pú -
bli cos da ad mi nis tra ção di re ta e in di re ta, in clu í das as
fun da ções e so ci e da des ins ti tu í das e man ti das pelo
po der pú bli co fe de ral, e as con tas da que les que de -
rem ca u sa a per da, ex tra vio ou ou tra ir re gu la ri da de
de que re sul te pre ju í zo ao erá rio pú bli co;
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....................................................................................
Art. 149. Com pe te ex clu si va men te à União ins ti-

tu ir con tri bu i ções so ci a is, de in ter ven ção no do mí nio
eco nô mi co e de in te res se das ca te go ri as pro fis si o na-
is ou eco nô mi cas, como ins tru men to de sua atu a ção
nas res pec ti vas áre as, ob ser va do o dis pos to nos arts. 
146, III, e 150, I e III, e sem pre ju í zo do pre vis to no art.
195, § 6º, re la ti va men te às con tri bu i ções a que alu de
o dis po si ti vo.

Pa rá gra fo úni co. Os Esta dos, o Dis tri to Fe de ral e 
os Mu ni cí pi os po de rão ins ti tu ir con tri bu i ção, co bra da
de seus ser vi do res, para o cus te io, em be ne fí cio des -
tes, de sis te mas de pre vi dên cia e as sis tên cia so ci al.
....................................................................................

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 9.649, DE 27 DE MAIO DE 1998

Dis põe so bre a or ga ni za ção da Pre-
si dên cia da Re pú bli ca e dos Mi nis té ri os,
e dá ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art 58. Os ser vi ços de fis ca li za ção de pro fis sões

re gu la men ta das se rão exer ci dos em ca rá ter pri va do,
por de le ga ção do po der pú bli co, me di an te au to ri za-
ção le gis la ti va.
....................................................................................

§ 2º Os con se lhos de fis ca li za ção de pro fis sões
re gu la men ta das, do ta dos de per so na li da de ju rí di ca
de di re i to pri va do, não man te rão com os ór gãos da
Admi nis tra ção Pú bli ca qual quer vín cu lo fun ci o nal ou
hi e rár qui co.

§ 3º Os em pre ga dos dos con se lhos de fis ca li za-
ção de pro fis sões re gu la men ta das são re gi dos pela
le gis la ção tra ba lhis ta, sen do ve da da qual quer for ma
de trans po si ção, trans fe rên cia ou des lo ca men to para
o qua dro da Admi nis tra ção Pú bli ca di re ta ou in di re ta.
....................................................................................

O SR. PRESIDENTE (Ro ber to Re quião) – O
Expe di en te lido vai à pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Ro ber to Re quião) – A
Pre si dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que o Pro je to de
Lei da Câ ma ra nº 110, de 2001, cu jos pa re ce res fo -
ram li dos an te ri or men te, fi ca rá pe ran te a Mesa du ran-
te cin co dias úte is para o re ce bi men to de emen das,
nos ter mos re gi men ta is.

O SR. PRESIDENTE (Ro ber to Re quião) – 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 381, DE 2002

Se nhor Pre si den te,
Re que re mos, nos ter mos do art. 218 do Re gi-

men to Inter no do Se na do Fe de ral, e de acor do com
as tra di ções da Casa, as se guin tes ho me na gens pelo
fa le ci men to, aos 71 anos de ida de, do ex-De pu ta do
Ju a rez Ber nar des, ocor ri do no úl ti mo sá ba do, dia 15
de ju nho:

a) in ser ção em ata de voto de pe sar;
b) apre sen ta ção de con do lên ci as à fa mí lia.

Jus ti fi ca ção

Ju a rez Ber nar des ini ci ou sua car re i ra po lí ti ca
aos 29 anos de ida de quan do foi ele i to de pu ta do es -
ta du al pela UDN. Em 1970, foi ele i to de pu ta do fe de-
ral pelo MDB, si gla que deu ori gem ao PMDB e,
pos te ri or men te, con quis tou ou tros dois man da tos de 
de pu ta do fe de ral.

Foi o de pu ta do mais vo ta do da his tó ria de Go -
iás no ple i to de 1974, quan do ob te ve 81 mil vo tos, o
que cor res pon dia cer ca de 10% do ele i to ra do de
todo o Esta do de Go iás. Ju a rez Ber nar des tam bém
par ti ci pou da ad mi nis tra ção pú bli ca es ta du al, nos
car gos de se cre tá rio da Agri cul tu ra e de Assun tos
Po lí ti cos. For ma do em agro no mia, era pro fes sor
apo sen ta do da Uni ver si da de Fe de ral de Go iás
(UFG). Ju a rez Ber nar des de i xa a mu lher, Helê Par -
ro de e os fi lhos Ri car do, Ro gé rio e Ju a rez Ju ni or.

Sala das Ses sões, 17 de ju nho de 2002. – Se -
na dor Íris Re zen de, PMDB – GO – Se na dor Ma u ro
Mi ran da.

O SR. PRESIDENTE (Ro ber to Re quião) –
Esse re que ri men to de pen de de vo ta ção, em cujo
en ca mi nha men to po de rão fa zer uso da pa la vra os
Srs. Se na do res que o de se ja rem.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Iris Re zen de,
para en ca mi nhar.
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O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO. Para en-
ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, foi se pul ta do on -
tem em Go iâ nia o ex-De pu ta do Esta du al, ex-De pu-
ta do Fe de ral e pro fes sor apo sen ta do da Uni ver si da-
de Fe de ral Ju a rez Ber nar des.

Enten de mos, eu e o Se na dor Ma u ro Mi ran da,
que te mos o de ver de bus car jun to ao Se na do Fe de-
ral as ho me na gens àque le go i a no ilus tre, ho mem
pú bli co exem plar, che fe de fa mí lia de di ca do, que de -
i xou as mar cas de um gran de bra si le i ro du ran te toda 
a sua vida.

Ju a rez Ber nar des, ain da jo vem, foi ele i to De-
pu ta do Esta du al pela ex tin ta UDN. Pos te ri or men te,
foi um dos fun da do res do MDB e ele i to três ve zes
De pu ta do Fe de ral pelo Par ti do. Dis pu tou numa ele i-
ção a vaga ao Se na do Fe de ral, não ten do con se gui-
do o su ces so por uma pe que na mar gem de vo tos.

Go iás, na ver da de, e o Bra sil, por que não di-
zer, de vem mu i to a Ju a rez Ber nar des. Com a in ten-
ção de de i xar nos Ana is des ta Casa o re co nhe ci-
men to do Se na do Fe de ral, apre sen ta mos esse re-
que ri men to de pe sar pelo seu pas sa men to e para
que a co mu ni ca ção de tal ges to seja fe i ta à sua es-
po sa, Srª Helê Par ro de Ber nar des, e aos seus três
fi lhos.

Sr. Pre si den te, como re pre sen tan te do Esta do
de Go iás, jun ta men te com o Se na dor Ma u ro Mi ran-
da, re gis tro nos sa tris te za, cons ci en te de que a mor -
te de Ju a rez Ber nar des de i xa rá uma la cu na im pre-
en chí vel na vida pú bli ca de Go iás e de que sua vida, 
seu es pí ri to de go i a ni da de e seu sen ti men to pa trió ti-
co ser vi rão de exem plo à atu al ge ra ção e às fu tu ras,
que hão de to mar co nhe ci men to da vida des se ex-
tra or di ná rio ami go, um dos mais ilus tres go i a nos.

Por tan to, pe di mos ao Se na do Fe de ral a apro-
va ção des te re que ri men to, para que cons te dos
Ana is da Casa a ho me na gem, que, com tris te za,
pres ta mos nes ta tar de de 17 de ju nho de 2002.

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

O SR. PRESIDENTE (Ro ber to Re quião) –
Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ma u ro Mi ran da para
en ca mi nhar.

O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO. Para
en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ma ni fes to o pe-
sar de toda a so ci e da de de Go iás, nes te mo men to,
em ra zão da per da des se gran de ho mem pú bli co
que foi o po lí ti co Ju a rez Ber nar des.

Des ta co, além dis so, ou tro lado do pro fes sor
emé ri to da Fa cul da de de Agro no mia e pre cur sor da
Esco la de Agro no mia da Uni ver si da de Fe de ral de
Go iás, um ho mem de mu i ta vi são de fu tu ro e pes-
qui sa dor es pe ci al men te na área da ir ri ga ção, que
tan tos be ne fí ci os ge rou ao meu Esta do. Ca sa ram-se
per fe i ta men te aque les dois per fis numa mes ma pes -
soa: o sim ples Ju a rez ho mem pú bli co e o ci da dão
co mum que lu ta va pe las gran des ca u sas de Go iás.

Exter no, ain da, o meu abra ço de pe sar e as
mi nhas con do lên ci as a toda a fa mí lia: Dona Helê
Ber nar des e seus fi lhos, Ri car do, Ro gé rio e Ju a rez
Jú ni or, pes so as mu i to li ga das à mi nha fa mí lia. Seus
fi lhos são in clu si ve ami gos dos meus.

O Sr. Ju a rez Ber nar des sem pre foi um ho mem
hu ma no, sé rio e cor re to, ten do de i xa do uma enor me
fo lha de ser vi ços pres ta dos a Go iás e – por que não 
di zer – ao Bra sil, pois ele tam bém foi um da que les
que es ti ve ram na li nha de fren te, lu tan do com to dos
os com pa nhe i ros para a re de mo cra ti za ção des te
País.

São es sas as mi nhas pa la vras, Sr. Pre si den te,
de i xan do tam bém o meu voto para que este re que ri-
men to seja de todo o Se na do Fe de ral.

O SR. PRESIDENTE (Ro ber to Re quião) – Em
vir tu de de não ha ver quo rum para de li be ra ção, o re -
que ri men to será vo ta do opor tu na men te.

O SR. PRESIDENTE (Ro ber to Re quião) – Há
ora do res ins cri tos. Con ce do a pa la vra ao Se na dor
Ca sil do Mal da ner, por 20 mi nu tos.

O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora-
dor) – Sr. Pre si den te, no bres co le gas, é cla ro que a
mis são es sen ci al, o pa pel mais im por tan te dos le-
gis la do res do Se na do, da Câ ma ra dos De pu ta dos,
das Assem bléi as Le gis la ti vas e das Câ ma ras de Ve-
re a do res é le gis lar.

No Se na do Fe de ral, além de bus car mos uma
le gis la ção que me lhor se adap te ao País, que re mos
uma que pos sa ir ao en con tro da an si e da de na ci o-
nal. A fun ção es sen ci al do le gis la ti vo é ela bo rar as
leis no Bra sil, as sim como o Exe cu ti vo tem as fun-
ções de exe cu tá-las e o Ju di ciá rio de di ri mir as dú vi-
das quan do pro vo ca do. Isso é a in ter de pen dên cia
en tre os Po de res no re gi me de mo crá ti co, como di zia
Mon tes qui eu, e ela é cla ra.

Sr. Pre si den te, no bres Co le gas, além da nos sa
fun ção de le gis lar, não po de mos nos des cu i dar das
so li ci ta ções do dia-a-dia, dos mo vi men tos so ci a is,
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quer de pre fe i tos, quer de go ver na do res, de en ti da-
des or ga ni za das da so ci e da de, que pro cu ram ter,
prin ci pal men te no Con gres so Na ci o nal e es pe ci fi ca-
men te no Se na do, e quan do da ela bo ra ção dos or -
ça men tos, con tem pla das as re i vin di ca ções de nos-
sos res pec ti vos Esta dos, de suas co mu nas e de
suas re giões. Tam bém é fun ção nos sa não nos des -
cu i dar mos des sas ques tões to das. No fun do, a nos-
sa fun ção é eclé ti ca. Ape sar de a prin ci pal ser a de
le gis lar, que ren do ou não, de ve mos es tar aten tos às 
re i vin di ca ções, por que sa be mos – já fo mos Go ver-
na do res, ou tros, Pre si den tes, mais ou tros Pre fe i tos,
já exer ce mos es sas fun ções –, que não po de mos
nos des cu i dar des sas re i vin di ca ções de nos sos
Esta dos, de nos sas Re giões como o Cen tro-Oes te,
o Nor te, o Nor des te ou Cen tro-Sul.

Não res ta a me nor dú vi da, nas nos sas ca mi-
nha das, nas vi a gens que re a li za mos pelo in te ri or de 
nos sos res pec ti vos Esta dos – está na Pre si dên cia o
Se na dor Ro ber to Re quião, que foi Go ver na dor do
Pa ra ná; o Se na dor Iris Re zen de, que foi Go ver na dor
de Go iás e este Se na dor, que tive a hon ra de ser
Go ver na dor do meu Esta do, San ta Ca ta ri na –, cons -
ta ta mos que a co i sa não é di fe ren te. Então, não há
como se dis so ci ar das prin ci pa is te ses as re i vin di ca-
ções dos Esta dos.

Den tro des se con tex to, há no Con gres so Na ci-
o nal as fun ções dos fó runs par la men ta res dos res-
pec ti vos Esta dos na ela bo ra ção dos or ça men tos
para os exer cí ci os se guin tes. E não tem sido di fe ren-
te: aqui ou aco lá, en tre nós, Par la men ta res, na ela-
bo ra ção dos or ça men tos, te mos pro cu ra do ir ao en -
con tro de jus tas re i vin di ca ções dos res pec ti vos
Esta dos, re giões, mu ni cí pi os. E no caso ca ta ri nen se
não tem sido di fe ren te. Qu an do são co lo ca das as
ques tões do meu Esta do, nós, os três Se na do res, e
mais os 16 De pu ta dos Fe de ra is, não olha mos as
ques tões par ti dá ri as, pro cu ra mos sem pre aten der
àqui lo que pro cu ra be ne fi ciá-lo como um todo; tem
sido essa a nos sa fun ção.

Eu, par ti cu lar men te, sem pre de fen do as ques -
tões ide o ló gi cas e pro fun das do meu Par ti do, mas,
quan do são ques tões que di zem res pe i to ao Esta do,
às re i vin di ca ções ge ra is da po pu la ção, sem pre pro-
cu ra mos en dos sá-las e co lo cá-las aci ma das ten-
dên ci as par ti dá ri as. Por exem plo, na ques tão da du -
pli ca ção da BR-101, já con se gui mos o tre cho de
Flo ri a nó po lis, em Pa lho ça, até a di vi sa do Pa ra ná. A
gran de luta ago ra é pela con ti nu a ção, de Flo ri a nó-
po lis, em Pa lho ça, até a di vi sa com Rio Gran de do
Sul, em Pas so de Tor res.

No pró xi mo dia 25, o Mi nis tro dos Trans por tes
irá até a di vi sa do Rio Gran de do Sul com San ta Ca -
ta ri na, para fi nal men te lan çar o edi tal de li ci ta ção.
Lá, com um gran de mo vi men to, es pe ra mos a fi na li-
za ção, de uma vez por to das, des sa ro do via, que é
co nhe ci da não pela sua du pli ca ção fí si ca, mas pela
du pli ca ção da vida, pois são mu i tos os aci den tes, as 
mor tes que ali ocor rem há mu i tos anos.

Mas não só essa ques tão. Te mos, por exem-
plo, a cons tru ção, a am pli a ção e a ade qua ção da
BR-282, da BR-470, da BR-280, ro do vi as im por tan-
tes do meu Esta do. Aqui em Bra sí lia, pro cu ra mos
co lo car re cur sos para que elas te nham se qüên cia.
Tam bém ci ta ria a ques tão da Bar ra gem do rio São
Ben to, que fica na re gião car bo ní fe ra, sul do Esta do,
quan to à água. Essa bar ra gem veio aten der ao Sul.
Essa tam bém tem sido nos sa luta cons tan te, de to-
dos, in de pen den te men te de ques tões par ti dá ri as. A
res pon sa bi li da de pela apli ca ção e ge ren ci a men to
des sa obra é do Go ver no do Esta do, mas não abri -
mos mão da nos sa fun ção de fis ca li zar a cor re ta e
jus ta apli ca ção dos re cur sos fe de ra is, pois a Bar ra-
gem de São Ben to é uma gran de obra, em que de-
ze nas de mi lhões de re a is es tão sen do apli ca dos;
são re cur sos que saem da qui.

Mu i tas ve zes o go ver nan te se es que ce – não
sei se por que rer ou por co i sa que o va lha – de di -
zer: es ta mos re ce ben do es ses re cur sos do fó rum
par la men tar, na luta jun to ao Go ver no Fe de ral, para
que pos sa mos dar con ti nu i da de a essa obra tão im -
por tan te, que aten de rá a uma co mu ni da de in te i ra.

Lem bra ria, por exem plo, o pro gra ma do Ban co
da Ter ra. O Ban co da Ter ra é um pro gra ma im por-
tan te para o Bra sil. Ele ten ta aten der prin ci pal men te
os jo vens que que rem tra ba lhar a ter ra e não têm
um pe da ço de chão. Seus pais mu i tas ve zes não po -
dem di vi dir com eles: têm 4 ou 5 fi lhos. A ter ra é
pou ca, não têm como des mem brá-la. Uma vez ca-
sa dos, os fi lhos que rem con ti nu ar a se de di car à ter -
ra, mas não há como con se guir um pe da ço de ter ra.
É para aten der a es ses ca sos que exis te o Ban co da 
Ter ra do Bra sil. Pro cu ra mos alo car re cur sos nes se
Ban co. Hoje a Po lí cia Fe de ral está in ves ti gan do, no
meu Esta do, dis tri bu i ção de ter ras a pes so as li ga-
das ao Go ver no do Esta do. Mas es ta mos aqui para
alo car re cur sos do Ban co da Ter ra para aten der jo-
vens, pes so as que que rem fi car na ter ra; esse aten -
di men to deve ser in dis cri mi na do. Mas há ca sos em
que o Go ver no não diz de onde vêm os re cur sos.

A mo der ni za ção dos por tos é ou tro caso, em
meu Esta do, que não po de ria de de i xar de fa zer re -
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fe rên cia. O com ple xo da Via Expres so Sul, em Flo ri-
a nó po lis, é uma ou tra ques tão, pois são de ze nas de
mi lhões em re cur sos que para lá vão, ape sar de o
Tri bu nal de Con tas da União es tar in ves ti gan do sus -
pe i tas, fa zen do au di to ri as a res pe i to de má apli ca-
ção de re cur sos, man dan do sus pen der pro vi so ri a-
men te a con ti nu i da de das obras nos ele va dos do rio
Ta va res.

No en tan to, não é este o mo men to de ana li sar-
mos essa ques tão. Não é essa a ra zão que me traz
à tri bu na nes ta hora, mas sim para di zer do es for ço
nos so, não só do PMDB, mas tam bém de to dos os
Par la men ta res aqui em Bra sí lia, para que se con-
tem plem re cur sos. Não sei se a me mó ria do Go ver-
no, que é o res pon sá vel pela apli ca ção, não o aju de
a des ti nar re cur sos. Mas é nos so, dos Par la men ta-
res, o es for ço para alo car re cur sos no Orça men to a
fim de que as obras te nham se qüên cia. Essa é mis -
são es pe cí fi ca do Se na do.

Qu an do da alo ca ção de re cur sos ex ter nos, do
BID-4, por exem plo, para o meu Esta do, vo ta mos,
há mais ou me nos um mês, na Co mis são de Assun -
tos Eco nô mi cos e nes te ple ná rio, pou co mais de
US$100 mi lhões para aten der a di ver sos tre chos de
es tra da no meu Esta do, prin ci pal men te para cons-
tru ção e me lho ria de es tra das no es co a men to da
pro du ção. Embo ra o Go ver na dor do meu Esta do te-
nha fe i to as li ci ta ções des ses tre chos e dis tri bu í do
as or dens de ser vi ço para as em pre i te i ras an tes que 
ti vés se mos vo ta do aqui, an tes que pas sas se pela
Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos e pelo Se na do
a apro va ção do em prés ti mo do BID-4, re cur so do
Ban co Mun di al; an tes que isso ocor res se e já ti ves-
se dis tri bu í do as or dens de ser vi ço para os em pre i-
te i ros e já ti ves se fe i to fes tas in clu si ve, nós te mos
re le va do isso e re co men da mos aos Co le gas que
apro vas sem os re cur sos para que o Esta do des se
se qüên cia às obras, como de es tra das de es co a-
men to da pro du ção, mas sem abrir mão da fis ca li za-
ção, de acom pa nhar de per to a boa apli ca ção por
par te do res pon sá vel. Di ria tam bém que não po de-
mos de i xar de ci tar ou tro em prés ti mo que veio do
Ban co Mun di al: o Pro gra ma de Mi cro ba ci as. Fo ram
cer ca de US$60 ou US$80 mi lhões. É um pro gra ma
ex tra or di ná rio ela bo ra do com o ob je ti vo de aten der,
prin ci pal men te, o oes te ca ta ri nen se, que é uma re-
gião de mi ni fún di os, de agro in dús tri as, de pro pri e da-
des pe que nas que ga ran tem mu i tos ali men tos. O
Pro gra ma de Mi cro ba ci as veio para aju dar a con ser-
var as ma tas ci li a res nos rios, nos ar ro i os, e a ocu-
pa ção or de na da da re gião, uti li zan do o uso di ver si fi-

ca do sem ofen der o meio, in cen ti van do a con ser va-
ção e o pre pa ro para de sen vol ver a eco no mia por
meio de pe que nas pro pri e da des. Quer di zer, fa zer a
ocu pa ção de um con jun to, de um meio sus ten tá vel.
São pro gra mas im por tan tes, como ve nho aqui re la-
ci o nan do.

O Pro gra ma do Re flo res ta men to é ou tro exem -
plo. Lá, são dis tri bu í dos re cur sos para as fa mí li as
que fa zem o re flo res ta men to. O Go ver na dor vai às
ci da des e re ú ne as pes so as. Por ve zes, se es que ce
de di zer que são re cur sos que aju da mos a alo car.
Falo de nós do Go ver no, do Con gres so Na ci o nal;
são re cur sos de Bra sí lia, do Go ver no Fe de ral, do
Ban co Mun di al. Não é o mo men to de ana li sar mos
se são dis tri bu í dos cor re ta men te ou não. 

Ve nho à tri bu na, Sr. Pre si den te, no bres co le-
gas, para res sal tar que além da ati vi da de de le gis la-
dor não po de mos nos es que cer de mo vi men tos,
ques tões fun da men ta is que pre ci sam ser aten di das,
re i vin di ca ções como essa que es tou aqui a con si de-
rar so bre meu Esta do e sei que não é di fe ren te nos
de ma is Esta dos da Fe de ra ção onde os Par la men ta-
res se guem essa mes ma li nha.

Por isso es tou nes ta tar de ex pon do al gu mas
ques tões como a da bar ra gem de São Ben to, do re -
flo res ta men to que ocor re no meu Esta do que, cla ro,
be ne fi ci am al guns, mas não to dos, e há de nún ci as
so bre esse as sun to, mas não é o caso nes se mo-
men to. o Ban co do Ter ra, por exem plo, re ce be re cur-
sos mas mu i tas ve zes se es que cem de di zer a sua
ori gem ou quem no mo men to é o res pon sá vel pela
sua apli ca ção; mas é tam bém para in for mar so bre
os re cur sos pro ve ni en tes do BID para a cons tru ção
de es tra das, do Mi cro ba ci as, da Mo der ni za ção dos
Por tos e po de ria tam bém ci tar al gu mas ações e pro -
gra mas que es tão sen do de sen vol vi dos, de i xan do
cla ro que es ta mos aqui tam bém e não de ve mos
des lo car nos sa aten ção des sas re i vin di ca ções. Di ria
que além des sas ações que ci tei exis tem ou tras nas 
áre as da sa ú de, da edu ca ção, no cam po da se gu-
ran ça, que são obras de le ga das para o Go ver no do
Esta do ad mi nis trar, mas, es que cen do-se dis so, as
uti li za como cha péu alhe io, fa zen do de con ta que
são suas, e não sei se o faz por es que ci men to ou
von ta de pró pria. É im por tan te in for mar mos à so ci e-
da de – no meu caso, a ca ta ri nen se – so bre o fó rum
par la men tar, os es for ços dos Se na do res e De pu ta-
dos não ape nas do PMDB mas dos de ma is Par ti dos
que pro cu ram ca na li zar re cur sos para pro gra mas.
Essa é uma das ra zões que me tra zem à tri bu na,
para que isso não fi que no es que ci men to, como se
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não fos se a re a li da de e para que a so ci e da de ava lie
ques tões fun da men ta is. Digo isso não ape nas em re-
la ção ao meu Esta do, mas tam bém a ou tros Esta dos
da Fe de ra ção. Ou tros co le gas tam bém de sem pe-
nham mis sões idên ti cas. Por isso, vim à tri bu na, Sr.
Pre si den te, em re la ção às ações go ver na men ta is.

Con to com o apo io do Se na do Fe de ral, seja
por meio da ação di re ta ou dos fó runs das Ban ca-
das no Con gres so Na ci o nal. Embo ra não se fa çam
pro gra mas de te le vi são e não te nha mos re cur sos
para in for mar isso ou aqui lo, mu i tas ve zes, o Go ver-
no do Esta do pos sui em seu or ça men to re cur sos
des ti na dos à di vul ga ção de obras que es tão sen do
re a li za das. Não te mos isso e nem que re mos. Ago ra,
a ver da de, a con ver sa fran ca, di re ta,.nes te caso, a
TV Se na do é um ins tru men to para usar mos, como
por exem plo, nas re u niões, nos res pec ti vos Esta dos.
Cre io que isso é até um de ver para in for mar à so ci e-
da de. Aliás, mu i tas ve zes, há Go ver nos – aí po dem
en trar os Go ver nos Fe de ral, Esta du a is e Mu ni ci pa is
– que usam em pu bli ci da de re cur sos que, às ve zes,
qua se se igua lam à pró pria obra que está sen do
exe cu ta da. Aliás, vo ta mos uma lei há pou co aqui li -
mi tan do o uso de re cur sos em pu bli ci da de. E, além
do mais, era tem po para isso por que não se po dia e
não se pode ima gi nar que quan do se está re a li zan-
do uma obra a pu bli ci da de da mes ma te nha o céu
por li mi te. Isso não é pos sí vel. Há que se li mi tar, que 
se es tan car, de acor do com a pro por ci o na li da de da
mes ma. Não po de mos per mi tir – e não é jus to – que 
em fun ção dis so se uti li zem re cur sos quer da União, 
quer dos Esta dos ou dos Mu ni cí pi os que às ve zes
se so mam aci ma da pró pria obra que es te ja sen do
re a li za da. Isso não tem sen ti do ne nhum. De for ma
que essa re gu la men ta ção, essa le gis la ção que vo ta-
mos há pou co me din do, res pon sa bi li zan do, é fun da-
men tal, sem dú vi da al gu ma.

Mas, Sr. Pre si den te, vou fi na li zar por que sei
que meu tem po já está se es go tan do, en tre tan to, a
ra zão por que vim à tri bu na não é para di zer se está 
se apli can do bem ou não os re cur sos. É nos sa mis -
são acom pa nhar a apli ca ção dos re cur sos, quer no
Pa ra ná, quer no Go iás, no Dis tri to Fe de ral, em Mi-
nas Ge ra is, no Rio de Ja ne i ro ou em São Pa u lo, em
qual quer Esta do da Fe de ra ção, que vão para lá, ca -
na li za dos, vo ta dos por nós. Não é essa a mis são de
ago ra ana li sar mos, mas sem abrir mão de fis ca li zar
e res pon sa bi li zar, se for o caso, por meio do Tri bu nal
de Con tas da União, por que são res pon sá ve is aque -
les que es tão aí even tu al men te para apli car os re-
cur sos, mas para di zer que não es ta mos aqui só

para le gis lar, mas para par ti ci par das so lu ções dos
res pec ti vos Esta dos, como es ta mos fa zen do em
San ta Ca ta ri na, in de pen den te men te de co res po lí ti-
cas ou par ti dá ri as, em pro je tos que, ape sar de pou -
cos, es tão ocor ren do. Essa é a ra zão de vir à tri bu na
hoje, para de cli nar e de i xar aqui es ses pro gra mas
re la ci o na dos que, em bo ra pou cos, es tão ocor ren do
no meu Esta do. A ver da de e a in for ma ção são im-
por tan tes.

Eram as con si de ra ções, Sr. Pre si den te, no bres
co le gas, que não po de ria de i xar de tra zer na tar de
de hoje. 

Mu i to obri ga do.

O Sr. Ro ber to Re quião de i xa a ca de i ra
da pre si dên cia, que é ocu pa da pelo Sr. Ma -
u ro Mi ran da.

O SR. PRESIDENTE (Ma u ro Mi ran da) – Com
a pa la vra o Se na dor Ro ber to Re quião, por per mu ta
com o Se na dor Mo za ril do Ca val can ti.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora-
dor.) – Sr. Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res, co lo-
quei meu nome à dis po si ção do meu Par ti do,
PMDB, na in ten ção de ob ter a le gen da para dis pu tar
a Pre si dên cia da Re pú bli ca.

É hoje pú bli co e no tó rio que es tou in sa tis fe i to
com uma de ci são pro la ta da, na ma dru ga da, pelo
meu ami go Mi nis tro Nel son Jo bim. Com al gu ma iro -
nia, de i xei cla ra a mi nha in sa tis fa ção para as te le vi-
sões na ci o na is e para os jor na is. A par tir des se mo -
men to, re ce bi vá ri as cor res pon dên ci as ele trô ni cas,
vá ri os te le fo ne mas e car tas, de i xan do trans pa re cer
a pre o cu pa ção de ami gos meus, em todo o País,
com esse meu con fli to com o Mi nis tro do Su pre mo
Tri bu nal Fe de ral e Pre si den te do Tri bu nal Su pe ri or
Ele i to ral.

Por que essa pre o cu pa ção? Por que, no dia 13
des te mês, o jor nal O Glo bo pu bli cou uma no tí cia
que in for ma va ao Bra sil que eu es ta ria sen do ob je to
de uma de nún cia, ace i ta pelo STF, pela prá ti ca de
cri me ele i to ral. Eu já es cla re ci isso des ta tri bu na,
mas O Glo bo não es cla re ceu a no tí cia que deu.
Estou, para tran qüi li zar os meus ami gos de todo o
Bra sil, man dan do ao Edi tor Che fe de O Glo bo a se -
guin te car ta:

Sr. Edi tor Che fe,
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Fui sur pre en di do por no tí cia do jor nal
O Glo bo, do dia 13, que o Su pre mo Tri bu nal
Fe de ral re ce be ra de nún cia con tra mim por
su pos ta prá ti ca de cri me ele i to ral.

So bre o as sun to, além da de fe sa por
meus Advo ga dos, te nho a es cla re cer o se-
guin te:

A de nún cia teve ori gem em fa tos na
cam pa nha ele i to ral para pre fe i to em 1992.
[Eu era Go ver na dor de Esta do.] Qu an do
pas sa va pelo cen tro da ci da de, no lo cal co -
nhe ci do por Boca Mal di ta, tra di ci o nal cen tro
das mo bi li za ções po lí ti cas de Cu ri ti ba, vi a
Gu ar da Mu ni ci pal re co lhen do pro pa gan da
do can di da to pe e me de bis ta Ma u rí cio Fru et.
Quis sa ber por quê. Dis se ram-me que a pro -
pa gan da es ta va sen do apre en di da por que
não exi bia a si gla par ti dá ria. Pedi, en tão,
que me mos tras sem o man da do ju di ci al, de -
ter mi nan do a apre en são e que me apon tas-
sem o ofi ci al de jus ti ça que acom pa nha va o
ato. Os guar das mu ni ci pa is in for ma ram-me
que não ti nham man da do e que o ofi ci al de
jus ti ça ti nha ido em bo ra. Di an te dis so, ar gu-
men tei que a apre en são es ta va sen do fe i ta
de for ma ile gal. Mais ain da: apon tei ma te ri al
do can di da to Ra fa el Gre ca, pa tro ci na do
pelo en tão Pre fe i to Ja i me Ler ner, com a
mes ma ir re gu la ri da de acu sa da na pro pa-
gan da de Ma u rí cio Fru et. Os guar das mu ni-
ci pa is sus pen de ram a apre en são e mi li tan-
tes e apo i a do res de Fru et, ato con tí nuo, re ti-
ra ram do ve í cu lo da guar da mu ni ci pal [uma
Kom bi de ca çam ba aber ta] o ma te ri al apre -
en di do.

Re su min do: não ha via or dem le gal de
bus ca e apre en são do ma te ri al e nem re pre-
sen tan te da Jus ti ça Ele i to ral para exe cu tá-la.
Além do que, or dens ju di ci a is ema na das da
Jus ti ça Ele i to ral de vem ser cum pri das com o 
au xí lio da Po lí cia Fe de ral, como sem pre
ocor re, e não da Gu ar da Mu ni ci pal, cuja atri -
bu i ção cons ti tu ci o nal é a pro te ção dos bens, 
ser vi ços e ins ta la ções do Mu ni cí pio.

Esses são os fa tos. Per gun to: que cri -
me co me ti?

Re fe ri da de nún cia foi ofe re ci da ao Su-
pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça e teve seu jul ga-
men to sus pen so de vi do ao aco lhi men to da
pre li mi nar, ar güi da na ses são, de in com pe-
tên cia do Su pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça, em
ra zão da mi nha pos se no Se na do da Re pú-

bli ca. Re fe ri da pre li mi nar foi sus ci ta da quan -
do do voto do Mi nis tro Re la tor Wal de mar
Zve i ter, que, é bom lem brar, con clu iu pela
ine xis tên cia de cri me e, con se qüen te men te,
pela re je i ção da de nún cia.

O Glo bo es que ceu de ex pli car esse fato e isso 
aca ba ar ra nhan do a ima gem pú bli ca des te Se na dor
e pre o cu pan do os meus ami gos em todo o Bra sil.

Escla re ci do esse fato, pas so a re la tar ao Ple ná-
rio do Se na do – e para re gis tro da His tó ria Po lí ti ca
Bra si le i ra – o pe río do an te ri or à con ven ção do PMDB
de sá ba do, para onde le vei o meu nome como can di-
da to pre si den ci al, e os acon te ci men tos da con ven-
ção. Dois dias an tes da con ven ção – por tan to, 48 ho -
ras an tes –, hou ve uma re u nião de par la men ta res e
pre si den tes de par ti do que não de se ja vam ver o
PMDB apo i an do o Go ver no Fe de ral. Está va mos di an-
te de um im pas se. A von ta de co le ti va era de pro por ao 
Di re tó rio Na ci o nal que o PMDB não lan ças se can di-
da to al gum, li be ran do as se ções es ta du a is para qual -
quer tipo de li ga ção que de se jas sem fa zer. No en tan-
to, o re pre sen tan te do Di re tó rio de Mi nas Ge ra is, Ale -
xan dre Du pey rat, le van tou uma ques tão ju rí di ca, for -
mal e im por tan te, afir man do que, uma vez que o
PMDB, em con ven ção an te ri or, ha via es ta be le ci do
que nós te ría mos can di da tu ra pró pria, a úni ca me di da
que não po de ria ser re je i ta da pelo Di re tó rio Na ci o nal
do Par ti do e que se ria sus ten ta da le gal men te em
qual quer tri bu nal se ria, lo gi ca men te, a apre sen ta ção
de uma can di da tu ra pró pria. E por esse ca mi nho se -
gui mos.

Então, por su ges tão do ex-Pre si den te da Re-
pú bli ca José Sar ney, o meu nome foi co gi ta do. Ime-
di a ta men te, su ge ri o nome do Se na dor Pe dro Si mon
e do Se na dor Ma gui to Vi le la, pre sen te. O Se na dor
Ma gui to Vi le la de cla rou que es ta va em pe nha do, de
for ma in ten sa, na sua cam pa nha ao go ver no de Go -
iás e me de vol veu a su ges tão, con cor dan do com o
ex-Pre si den te José Sar ney. Dis se S. Exª: “Re quião,
o seu nome é que tem de ser apre sen ta do à Con-
ven ção.”O mes mo ocor reu com o Pre si den te do Di-
re tó rio de São Pa u lo, Ores tes Qu ér cia, e nós, en tão,
pas sa mos a es pe rar – eu, o ex-De pu ta do Fe de ral e
ex-Pre si den te da Re pú bli ca Paes de Andra de, do
Ce a rá – o Se na dor Pe dro Si mon, que che gou logo
de po is para o al mo ço. O Pre si den te do Di re tó rio de
São Pa u lo ex pôs o pro ble ma e a so lu ção en ca mi-
nha da, de i xan do cla ro que ha via uma una ni mi da de
para que o seu nome fos se o re gis tra do na con ven-
ção. O Se na dor Pe dro Si mon dis se que acha va que
já ha via se des gas ta do mu i to nes sa dis cus são de

12152 Terça-feira  18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2002

    15JUNHO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



can di da tu ra pró pria, de dis cus são da vice-Pre si dên-
cia do can di da to José Ser ra e que, na sua opi nião, o 
nome que de ve ria ser apre sen ta do era o meu. Eu
ace i tei.

Ha via no gru po a una ni mi da de. Um ba lan ço
dos vo tos pos sí ve is nos in di ca va que te ría mos 364
vo tos. Numa con ven ção de pou co mais de 690 vo-
tos, 394 vo tos ga ran ti dos nos as se gu ra va a ma i o ria.
Então, na com pa nhia dos com pa nhe i ros, vim ao Di -
re tó rio Na ci o nal do PMDB e re gis trei a mi nha can di-
da tu ra. Na ver da de, uma an ti can di da tu ra, por que eu
sa bia do peso da má qui na go ver na men tal numa
con ven ção. O que re al men te aca bou acon te cen do
foi que o re gis tro da mi nha can di da tu ra au men tou o
pre ço da bar ga nha em di ver sos Esta dos. E aca bei
par ti ci pan do da con ven ção com 218 vo tos con tra
um pou co mais de 460 vo tos da dos à co li ga ção.

Te nho or gu lho em di zer que não fugi da res-
pon sa bi li da de de ofe re cer ao nos so Par ti do uma al -
ter na ti va. Eu pos so di zer hoje como Pa u lo, em Car ta
aos Co rín ti os: “Com ba ti o bom com ba te; cum pri a
mi nha mis são e não per di a mi nha fé.” Como Se na-
dor pelo Pa ra ná, eu ti nha, ao con tes tar a co li ga ção
que eu acre di ta va ina de qua da e ina ce i tá vel para um 
par ti do de ra í zes e ex tra ção po pu la res, que apre-
sen tar uma al ter na ti va. Não fui can di da to, fui um an -
ti can di da to e cum pri mais uma vez a mi nha obri ga-
ção: mar quei uma po si ção e de fi ni uma ver ten te do
PMDB, que pôde se ex pres sar na vo ta ção. Na urna
do Sul e do Su des te, ul tra pas sa mos 40% dos con-
ven ci o na is, com me nos su ces so na ou tra urna, que
com por ta va a par ti ci pa ção de ou tros Esta dos.

Não pedi voto a ne nhum com pa nhe i ro. Não era 
uma pro pos ta in di vi du al. Era uma al ter na ti va dou tri-
ná ria e pro gra má ti ca. Nada ti nha a ofe re cer, a não
ser a pers pec ti va de uma cha pa iso la da do PMDB
com uma pro pos ta de mu dan ça das po lí ti cas eco nô-
mi ca e ad mi nis tra ti va do nos so País.

Entra mos, de po is que o Di re tó rio Na ci o nal do
PMDB re cu sou-se a apre sen tar a mi nha can di da tu-
ra, com uma me di da jun to ao Tri bu nal Su pe ri or Ele i-
to ral. O Mi nis tro Fi gue i re do nos con ce deu uma li mi-
nar apro xi ma da men te à meia-no i te, li mi nar que foi
cas sa da às três ou qua tro ho ras da ma nhã pelo Pre -
si den te do TSE, o meu ami go Nel son Jo bim.

Como isso acon te ceu? Por que acon te ceu? O
que exis te atrás dos bas ti do res des sa de ci são? Fi-
quei es tar re ci do com uma no tí cia do Cor re io Bra zi li-
en se, de 16 de ju nho de 2002, o dia se guin te da Con -
ven ção. Le rei essa no tí cia para os te les pec ta do res da 

TV Se na do e para os Se na do res pre sen tes no ple ná-
rio. O tí tu lo des sa ma té ria é: Jo bim en si nou como
fa zer. Va mos a ela.

O Lí der do PMDB na Câ ma ra, Ged del
Vi e i ra Lima (BA), achou que era go za ção do 
De pu ta do Re na to Vi an na (SC), Se cre tá-
rio-Ge ral do Par ti do. Ele ti nha de i xa do o ce -
lu lar li ga do ao lado da sua mesa de ca be ce-
i ra, para qual quer even tu a li da de. Por vol ta
de meia-no i te e meia, o te le fo ne to cou.
‘Ged del, de ram uma li mi nar a fa vor do Se-
na dor Ro ber to Re quião. A con ven ção está
adi a da’, dis se Re na to Vi an na. Ged del riu, vi -
rou para o lado e dor miu de novo. Qu an do
per ce beu que a his tó ria era ver da de, após
um se gun do te le fo ne ma, ou tros in te gran tes
da cú pu la do par ti do já agi am para re ver ter
a li mi nar que ha via sido con ce di da. Com
eles, tra ba lha va um co ra ção pe e me de bis ta:
o Pre si den te do Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral,
Nel son Jo bim. A li mi nar em fa vor de Re-
quião ha via sido con ce di da pelo Mi nis tro
Sál vio de Fi gue i re do. Re quião re cla ma va
que a cha pa pró pria do PMDB ten do ele
como can di da to à Pre si dên cia e a Se cre tá-
ria do Par ti do em São Pa u lo, Alda Mar co
Antô nio, como vice, não cons ta va da cé du la
de vo ta ção da con ven ção. Os go ver nis tas
acre di ta vam que, no má xi mo, o TSE to ma ria
uma de ci são obri gan do a in clu são da cha pa
na cé du la. Qu an do Sál vio sus pen deu a con -
ven ção foi um sus to.

E con ti nua o Cor re io Bra zi li en se:

O ex-Mi nis tro dos Trans por tes, Eli zeu
Pa di lha, e os ad vo ga dos do PMDB cor re ram
para a casa do Pre si den te do Par ti do, De pu-
ta do Mi chel Te mer (SP) e co me ça ram a tra -
ba lhar em um re cur so. Por vol ta das três ho -
ras da ma nhã, Te mer te le fo nou para Jo bim,
e o Pre si den te do TSE co me çou a en si nar
como fa zer para der ru bar a li mi nar. “Não fa -
çam um re cur so”, ex pli cou Jo bim, ‘por que
vai para o mes mo Mi nis tro, aí ele pode ne-
gar, e já viu. Entrem com agra vo re gi men tal
e um man da do de se gu ran ça con tra li mi nar,
por que aí vem di re to para mim’, con ti nu ou,
se gun do re la to de pe e me de bis tas. Jo bim
ori en tou Te mer a en tre gar os do cu men tos
na casa de um dos seus as ses so res do
TSE, no Lago Sul. Esse as ses sor fa ria en-
tão uma mi nu ta de des pa cho par que Jo bim
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as si nas se em se gui da. Às 5 ho ras, os pe e-
me de bis tas che ga ram à casa do as ses sor.
Me nos de uma hora de po is, o des pa cho es -
ta va pron to. O Mi nis tro Nel son Jo bim ga ran-
tia, as sim, a con ven ção do par ti do, pelo qual 
foi De pu ta do e Mi nis tro da Jus ti ça.

A ser sé ria e ver da de i ra essa re por ta gem do
Cor re io Bra zi li en se, es ta mos di an te de um caso mu -
i to mais gra ve do que o caso da vi o la ção do pa i nel do
Se na do, que le vou à re nún cia do man da to de al guns
Se na do res e à cas sa ção de ou tros. É ex tre ma men te
gra ve.

Co men ta va, ins tan tes atrás, com o meu ami go
Pa u lo Cruz, o fato de eu ter um pro ces so inó cuo,
bobo, tra mi tan do no Su pre mo Tri bu nal Fe de ral por
um cri me ele i to ral ine xis ten te. Alguns ami gos me
acon se lha vam a não me xer nes se ves pe i ro, mas o
Pa u lo Cruz me di zia: “Re quião, esse não é um pro-
ble ma só seu, mas é tam bém um pro ble ma da de-
mo cra cia bra si le i ra. Você tem a obri ga ção éti ca, mo -
ral e cí vi ca de le var essa ques tão para o ple ná rio do
Se na do. Que os ou tros Se na do res não se in co mo-
dem com isso, que ne nhu ma pro vi dên cia seja to ma-
da pe los Par ti dos, é ou tra co i sa; mas você tem essa
obri ga ção.”

O mes mo mo vi men to de cons ciên cia, a mes-
ma pos tu ra éti ca que me le vou a dis pu tar a Con ven-
ção do PMDB me faz abor dar essa ques tão, esse
tema, nes te ple ná rio: “Com ba ti o bom com ba te,
cum pri mi nha mis são e pre ser vei a mi nha fé”. E não
será nes te mo men to que pas sa rei a exer cer o si lên-
cio dos es cra vos, dos sub mis sos e dos co var des.

É evi den te a par ci a li da de da Jus ti ça nes sa
ques tão. No dia da Con ven ção, ten ta mos pro to co lar
uma pe ti ção no Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral, mas o
pro to co lo es ta va fe cha do no mo men to em que o
PSDB e o PMDB fa zi am suas Con ven ções na ci o na-
is. Dois dos ma i o res Par ti dos do Bra sil não po de ri-
am ter aco lhi da ne nhu ma pe ti ção na Jus ti ça Ele i to-
ral, por que o pro to co lo es ta va fe cha do e os fun ci o-
ná ri os que es ta vam no TSE de cla ra ram aos nos sos
ad vo ga dos que não ti nham po der ou au to ri za ção
para re gis trar pe ti ções. Além dis so, não en con tra-
mos ne nhum Mi nis tro da que le Tri bu nal em Bra sí lia.
Não con se gui mos en con trar nem o Mi nis tro Sál vio
de Fi gue i re do, que ha via sa í do para al mo çar com a
fa mí lia e, pos te ri or men te – se gun do in for ma ções –,
di ri gi do-se a uma fa zen da, que não co nhe cía mos.
Por tan to, não pu de mos se quer re cor rer a S. Exª.

A idéia era re cor rer ao Tri bu nal Su pe ri or Ele i to-
ral e, de pen den do do pro nun ci a men to, ape lar ao Su -
pre mo Tri bu nal Fe de ral. Nos sos ad vo ga dos con se-
gui ram que o STF fun ci o nas se à no i te para re ce ber
uma pe ti ção, nos pra zos le ga is, por de ter mi na ção
de seu Pre si den te, um Juiz va lo ro so e in de pen den-
te. A si tu a ção é essa e o caso eu con to como o caso 
foi.

Sr. Pre si den te, não é ape nas esse fato que me 
traz à tri bu na. Con for me a tra di ção do nos so Ple ná-
rio e em vir tu de da im por tân cia do tema, so li ci to to-
le rân cia à Mesa se eu ul tra pas sar dois ou três mi nu-
tos do tem po que me foi con ce di do.

Re gis tro, de viva voz, para os te les pec ta do res
da TV Se na do no Bra sil e para que cons te dos Ana-
is da Casa o dis cur so que pro nun ci ei na Con ven-
ção do PMDB e a for ma pela qual me di ri gi aos
meus com pa nhe i ros de Par ti do.

Ini ci ei a mi nha in ter ven ção as sim:

Eis de novo o ve lho MDB de guer ra no
olho do fu ra cão.

Che gou a hora de de ci dir.
Ve nho aqui ofe re cer uma op ção, um

ca mi nho. Pro po nho a uni da de do Par ti do em 
fa vor do Bra sil. Uma ali an ça com os bra si le i-
ros.

Não é uma es co lha di fí cil. Bas ta que
cada um olhe para den tro de si mes mo, con -
sul te seus sen ti men tos, re vi va a his tó ria do
PMDB, hon re a me mó ria dos que lu ta ram e
tom ba ram na glo ri o sa jor na da da re sis tên cia
de mo crá ti ca. Bas ta abrir os olhos para a re -
a li da de do País, ler as man che tes dos jor na-
is, ver e ou vir o que se diz na te le vi são e no
rá dio.

Bas ta, en fim, um mí ni mo de sen si bi li-
da de para sen tir e sa ber que es ta mos ca mi-
nhan do no fio da na va lha, os ci lan do en tre a
pos si bi li da de de um país jus to, fra ter no,
igual, prós pe ro e fe liz e o pe sa de lo ar gen ti-
no.

Não é uma es co lha di fí cil. É a es co lha
en tre o ca mi nho e o des vio. Sem meio-ter-
mo. Sem ti bi e za, sem mor ni dão.

Que eu sa i ba, não es tão re u ni dos aqui 
por ta-vo zes da es pe cu la ção fi nan ce i ra in ter-
na ci o nal. Que eu sa i ba, não es tão aqui re-
pre sen tan tes dos Ge or ge So ros, dos ‘ban-
cos de in ves ti men to’, eu fe mis mo para no mi-
nar es sas ins ti tu i ções que se apro ve i tam de

12154 Terça-feira  18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2002

    17JUNHO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



nos sas di fi cul da des para au men tar ou di mi-
nu ir o cha ma do ‘ris co-pa ís’, em pi lhan do
com isso for tu nas in de cen tes.

Estão aqui mu lhe res e ho mens dig nos,
pre o cu pa dos mais com a pro ge ni tu ra do
que com um fu gaz, in sos so e ralo pra to de
len ti lhas. Não vi e mos aqui fa zer uma tro ca.
Esta mos aqui para pro ta go ni zar acon te ci-
men tos e não para de sem pe nhar um ri dí cu-
lo pa pel co ad ju van te.

É pos sí vel en ten der que um par ti do
com 90 de pu ta dos fe de ra is, 22 se na do res,
qua tro go ver na do res, cen te nas de de pu ta-
dos es ta du a is, qua se um mi lhar de pre fe i tos
e mi lha res de ve re a do res, or ga ni za do em
todo o país, é pos sí vel en ten der que um
Par ti do as sim, com a his tó ria que te mos e
que, em to das as pes qui sas, é apon ta do
com um dos par ti dos da pre fe rên cia dos
bra si le i ros, é pos sí vel en ten der que um par -
ti do as sim re nun cie li de rar, co man dar e ace -
i te ser con du zi do?

Que res pon dam os pa u lis tas, cuja ban -
de i ra tem a al ta ne i ra, or gu lho sa con sig na
Duco non Du cor. Que res pon dam os ala go-
a nos, que gra va ram em seu pa vi lhão o
“Nego” da re sis tên cia, da co ra gem. Que res -
pon dam os mi ne i ros, com o ver so de Vir gí lio
e a ou sa dia de Ti ra den tes.

Que res pon da cada bra si le i ro aqui pre-
sen te: é isso que que re mos? O que que re-
mos é ser mero apên di ce de uma can di da tu ra
cujo pro gra ma é a con tra mão, o jus to opos to
dos in te res ses na ci o na is e po pu la res?

Que al guns pe e me de bis tas se jam en-
tu si as tas do mo de lo ne o li be ral, que está
em po bre cen do o Bra sil, tudo bem! Que al-
guns apói em o de pen den tis mo “fer nan do-
hen ri quis ta”, tudo bem! Que al guns não ou -
çam os cla ros si na is de alar me, aler tan do o
pe ri go pró xi mo, tudo bem! 

Mas que rer le var o nos so par ti do, o
ma i or par ti do bra si le i ro, para abra çar-se ao
mo de lo que se afo ga, não va mos per mi tir,
não po de mos per mi tir!

Ve nho aqui com um ape lo à uni da de, à 
re u nião de to dos os pe e me de bis tas em tor -
no da de ci são da can di da tu ra pró pria. Mas
ve nho tam bém aqui pro por uma rup tu ra,
uma pro fun da, cla ra e de fi ni ti va ci são com o 
Go ver no Fe de ral, com o mo de lo que ele im -

pôs ao País, com o can di da to e com o Par ti-
do que pre ten dem dar con ti nu i da de à des-
tru i ção do Bra sil.

Vo cês que rem uma ofen sa ma i or que
essa que os es pe cu la do res es tão fa zen do
con tra nós nes te exa to mo men to? Vo cês
acham que de ve mos per ma ne cer ca la dos
di an te des te as sal to in de cen te con tra o nos -
so País?

Va mos con ti nu ar nos com por tan do
com a mes ma do ci li da de da mí dia, com a
mes ma sub ser viên cia do Go ver no, com a
mes ma omis são dos par ti dos, quan do os
es pe cu la do res au men tam o cha ma do “ris-
co-Bra sil”, fa zem dis pa rar o dó lar, avil tam
nos sos pa péis, pres si o nam os ju ros só por -
que a opo si ção pode ga nhar o go ver no e
rom per com a can ga que nos hu mi lha?

Rup tu ra sim. Rup tu ra com a es pe cu la-
ção, rup tu ra com o mo de lo cuja ân co ra, cujo 
fun da men to, cujo su ces so, apóia-se no de-
sem pre go, nos cin qüen ta mi lhões de bra si-
le i ros jo ga dos aba i xo da li nha da mi sé ria,
nos ju ros lu ná ti cos, no es cân da lo das pri va-
ti za ções, na con cen tra ção cru el, im pi e do sa
das ren das, na que bra do apa re lho pro du ti-
vo na ci o nal, no avil ta men to dos sa lá ri os, no
em po bre ci men to das clas ses mé di as.

Esses os fun da men tos da eco no mia
bra si le i ra. Essa a ân co ra em que se apóia a
po lí ti ca “fer nan do hen ri quis ta”. E são es ses
fun da men tos nor da que a po lí ti ca que le vou
mais de 50 mi lhões de bra si le i ros à mi sé ria,
à fron te i ra do de ses pe ro, à hu mi lha ção e à
dor da ex clu são deva con ti nu ar?

Nin guém aqui con cor da com a po lí ti ca
de ju ros que fez com que a dí vi da pú bli ca
ex ter na sal tas se, em oito anos, de R$60 bi -
lhões para per to de R$700 bi lhões.

O PMDB não pode con ti nu ar dan do
sus ten ta ção por mais tem po a um Go ver no
res pon sá vel pela me nor taxa de de sen vol vi-
men to eco nô mi co mé dia anu al des de o qua -
driê nio de Pru den te de Mo ra is, há mais de
um sé cu lo. E que, tal vez exa ta men te por
isso, go ver na em um tem po em que os ín di-
ces de vi o lên cia ur ba na e ru ral atin gi ram os
nú me ros má xi mos, tam bém em cem anos.

Nun ca, em toda a his tó ria bra si le i ra, o
de sem pre go atin giu os ín di ces dos úl ti mos
oito anos. Em São Pa u lo, já são mais de
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20% de de sem pre ga dos. Em Sal va dor, na
Ba hia, che gam a 27%. Falo dos de sem pre-
ga dos que as es ta tís ti cas al can çam, já que
os pró pri os pes qui sa do res co lo cam em dú-
vi da os ín di ces.

Tal vez por isso os sa lá ri os dos tra ba-
lha do res bra si le i ros nun ca che ga ram a cair
tan to quan to hoje, um acha ta men to su pe ri or
a 20%, ao mes mo tem po em que os ga nhos
da clas se mé dia fo ram dra ma ti ca men te re-
du zi dos.

E ain da há quem fale – e o Go ver no
de fen de – em fle xi bi li zar as leis tra ba lhis tas.
A ver da de é que nes te País in jus to e po bre
fal tam e não so bram di re i tos para os tra ba-
lha do res. Estão aí as pes qui sas in di can do
que 53% dos tra ba lha do res bra si le i ros não
re ce bem 13º sa lá rio e que 54% não têm fé -
ri as re mu ne ra das.

É o País dos di re i tos de pa pel, onde a
ma i o ria dos tra ba lha do res ain da vive na
pré-his tó ria da CLT. Fle xi bi li zar o quê? Re-
ins ti tu ir a es cra va tu ra? Re cons tru ir as sen-
za las? Re er guer os pe lou ri nhos?

Meus Deus, será que pre ci sa mos de
um novo Cas tro Alves para cho rar e de nun-
ci ar as do res des sa nova es cra va tu ra?

Qu an do eles abri ram tudo, quan do es -
can ca ra ram tudo, quan do re pe ti ram Dom
João e fran que a ram nos sos por tos e fron te i-
ras a quem quer que fos se, dis se ram que
essa ge ne ro sa ofe ren da se ria cor res pon di-
da com uma chu va sem pre ce den tes de ca -
pi ta is, que aqui apor ta ri am e fa ri am do Bra -
sil um pa ra í so pro du ti vo, de fa zer in ve ja ao
mais ou sa do ti gre asiá ti co.

Qu an do eles ven de ram qua se tudo a
pre ço de bre chó dis se ram que os ser vi ços
pú bli cos, até en tão es ta ta is, te ri am uma me -
lho ria nun ca vis ta e as ta ri fas se ri am dras ti-
ca men te re du zi das. Foi isso que acon te ceu?

A des na ci o na li za ção da nos sa eco no-
mia atin giu na era FHC nú me ros re cor des.
Em vez de in ves tir em no vos em pre en di-
men tos, o ca pi tal in ter na ci o nal apos sou-se
do nos so apa re lho pro du ti vo, de seu naco
mais ape ti to so e ren tá vel. Já nos pri me i ros
anos de FHC, per to de 80% dos ca pi ta is en -
vol vi dos em fu sões e aqui si ções no Bra sil ti -
nham ori gem es tran ge i ra.

O que acon te ceu no se tor de au to pe-
ças é exem plar. A que da ra di cal das ta ri fas,
os ju ros al tos e a fal ta de in cen ti vos go ver-
na men ta is le va ram à qua se ex tin ção da in-
dús tria de au to pe ças bra si le i ra. Até mes mo
as jói as da co roa des se se tor, como a Me tal
Leve, a Co fap, e a Fre i os Var ga, avan ça dís-
si mas e em ple no ca mi nho da in ter na ci o na-
li za ção, fo ram aba ti das em ple no vôo, não
re sis ti ram à aber tu ra alu ci na da dos nos sos
des lum bra dos glo ba li zan tes.

Os in cen ti vos con ce di dos às mon ta do-
ras mul ti na ci o na is é ou tro pa té ti co ca pí tu lo
do alum bra men to de go ver na do res pro vin ci-
a nos e mi nis tros idi o ti za dos pe las te ses do
ne o li be ra lis mo. Pas pa lhos, ti nham, e têm, o
mes mo com por ta men to dos ca i pi ras que se
de i xam se du zir pelo bri lho en ga na dor da
gran de ci da de.

Não po de mos es que cer tam bém que a 
par ti ci pa ção bra si le i ra no co mér cio mun di al
caiu de 1,2% a 0,8%. Um de sem pe nho pí fio
e me dío cre, que dá a me di da exa ta do que
sig ni fi cou a aber tu ra bra si le i ra aos tão ce le-
bra dos in ves ti men tos in ter na ci o na is.

E quan to ao se tor pri má rio?
Nun ca o cam po viu-se tão aban do na-

do e des pre za do quan to nos anos de Fer-
nan do Hen ri que. Sob o pre tex to de man ter a 
in fla ção sub ju ga da, li be ra ram-se as im por ta-
ções e pas sa mos a co mer fe i jão do Vi et nã,
a fa zer pão com tri go ar gen ti no e rou pas
com al go dão in di a no.

Em con tra par ti da, vi mos o Go ver no
bra si le i ro imo bi li za do, pa ra li sa do di an te do
au men to das bar re i ras aos nos sos pro du tos,
er gui das nos Esta dos Uni dos e Eu ro pa.

Em ter mos glo ba is, no pri me i ro pe río-
do do re i na do tu ca no, as com pras bra si le i-
ras, nos Esta dos Uni dos, cres ce ram 222%,
en quan to nos sas ex por ta ções au men ta ram
ape nas 22%, por uma ra zão mu i to sim ples:
en quan to es can ca ra mos as nos sas por tas,
os ame ri ca nos di fi cul tam, com bar re i ras ta ri-
fá ri as ou não ta ri fá ri as, as nos sas ex por ta-
ções, es pe ci al men te as agro pe cuá ri as.

E ain da há quem nos ve nha fa lar na
Alca.

Sr. Pre si den te, Se na dor La u ro Cam pos, di zia
eu aos con ven ci o na is do PMDB:
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Ah, sim, os ban cos. Nun ca na his tó ria
do Bra sil, nes se úl ti mo sé cu lo, os ban cos lu -
cra ram tan to, en gor da ram tan to, com pra ram
tan to, ab sor ve ram tan to e ar re ma ta ram tan -
to quan to sob o tu ca na to.

Acre di to que se jam oci o sas to das
aque las ci ta ções so bre a sa ú de da eco no-
mia de um país, so bre a sa ú de fi nan ce i ra de 
seu povo, quan do os ban cos des se país lu -
cram além dos li mi tes ad mis sí ve is.

Ne nhu ma ci ta ção so bre a sa ú de fi nan ce i ra do
nos so povo é pos sí vel de ser fe i ta di an te do lu cro
ab sur do e da mi sé ria to tal dos bra si le i ros.

Di ri gia-me ain da aos con ven ci o na is do PMDB:

Alguém aqui nes te au di tó rio, em sã
cons ciên cia, de co ra ção aber to, com or gu-
lho e fer vor, pode le van tar e pro cla mar com
o pe i to es tu fa do de emo ção: “Eu aju dei a fa -
zer tudo isso”?

Não. Ne nhum pe e me de bis ta vai re i vin-
di car co-au to ria da obra de des tru i ção tu ca-
na. Ora, se é as sim, se nin guém as si na em -
ba i xo dos des ca mi nhos do Go ver no FHC,
se nin guém acha uma gló ria ter con tri bu í do
para que o nos so pro du to in dus tri al, só para 
ci tar um exem plo – um ter rí vel e ra di cal
exem plo, Se na dor Pe dro Si mon, foi o que le -
vei à con ven ção do nos so Par ti do –, que
che gou a re pre sen tar per to de 45% do PIB,
na dé ca da pas sa da, não ul tra pas se hoje
23%, se nin guém acha isso uma gran de
con tri bu i ção ao de sen vol vi men to bra si le i ro,
que es ta mos fa zen do, dan do sus ten ta ção a
esse Go ver no e pre ten den do apo i ar o seu
can di da to?

Di ri gia-me, ain da, à con ven ção do PMDB, e di -
zia:

Com pa nhe i ras e com pa nhe i ros, o que
es ta mos fa zen do, dan do sus ten ta ção a esse 
Go ver no e pre ten den do apo i ar o can di da to
que se pro cla ma o con ti nu a dor des ta obra?

Se to dos con cor da mos que a ori en ta-
ção eco nô mi ca des te Go ver no é, para di zer
o mí ni mo, cen su rá vel, por que, en tão, apo i ar
o can di da to si tu a ci o nis ta?

A nos sa vida, o so pro que nos ani ma,
não deve vir do Go ver no, do Pa lá cio Alvo ra-
da, da Espla na da dos Mi nis té ri os, dos car-
gos e pri vi lé gi os do Po der. Quem nos faz

exis tir é o voto e o en tu si as mo da que les que 
ain da acre di tam que o PMDB pos sa ser o
Par ti do da mu dan ça, das trans for ma ções
tão de se ja das e por tan to tem po adi a das.

Mas a pa ciên cia dos bra si le i ros tem li -
mi te. Se o PMDB con ti nu ar frus tran do tão
con ti nu a da men te a es pe ran ça da que les que 
ain da nos vêem como o Par ti do que pode
fa zer o Bra sil um país jus to, so li dá rio, fra ter-
no, igual e fe liz, os bra si le i ros nos vi ra rão as 
cos tas. E, nes te dia, o PMDB terá o des ti no
de uma Are na qual quer.

É o que pro po nho. É o que deve re pre-
sen tar uma can di da tu ra pró pria do PMDB à
Pre si dên cia da Re pú bli ca. É a vez de o
PMDB co man dar o Bra sil, e não, mais uma
vez, ser mero aju dan te de obras.

Com pa nhe i ros, é pos sí vel cons tru ir um 
país for te, prós pe ro, jus to. Te mos to das as
con di ções da das para isso. Temos ter ra, te -
mos água, te mos ri que za, te mos na tu re za,
te mos tec no lo gia, te mos in te li gên cia e, so-
bre tu do, um povo ad mi rá vel, tra ba lha dor,
ge ne ro so, ou sa do, em pre en de dor.

E eu con ti nu a va, di zen do aos con ven ci o na is
do PMDB, que me ace na vam afir ma ti va men te com a 
ca be ça:

Nada nos fal ta, a não ser um go ver no
que cor res pon da às qua li da des do país e do 
seu povo.

Nada nos fal ta, nem mes mo um Par ti-
do, para co man dar esse pro ces so de mu-
dan ça, por que esse Par ti do é o PMDB – eu
afir ma va.

E a mas sa dos con ven ci o na is me ne a va a ca-
be ça, con cor dan do. E eu per gun ta va:

Va mos re nun ci ar a esse pa pel? Va mos
tra ir a an si o sa ex pec ta ti va dos bra si le i ros?

Eu era apla u di do en quan to fa la va, e os con ven-
ci o na is mais re ca ta dos me ne a vam afir ma ti va men te a
ca be ça. E eu con clu ía:

A sor te está lan ça da. Que a cons ciên-
cia e o co ra ção de cada um nos guie nes sa
hora de de ci são. Que no fu tu ro nin guém se
la men te o voto que aqui deu.

Mas, en tão, eu me lem brei e ex pus com cla re za
ao Ple ná rio do PMDB a idéia de um ve lho lí der do Go -
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ver no dos mi li ta res, à épo ca da di ta du ra, so bre o com -
por ta men to do Con gres so Na ci o nal.

Esse lí der, cujo nome não me ocor re nes te
mo men to, mas que exis tiu e é co nhe ci do, afir mou
cer ta fe i ta que, no Con gres so Na ci o nal, um bom dis -
cur so, con sis ten te, fe i to por al guém de cre di bi li da de,
pro nun ci a do com ra ci o na li da de e in te li gên cia, con-
quis ta va, com fa ci li da de, o co ra ção e as cons ciên ci-
as do Ple ná rio. Mas que isso não se tra du zia em
voto, por que este já ha via sido ne go ci a do an te ri or-
men te. E ape sar dos apla u sos, ape sar das ca be ças
me ne an do, a con cor dân cia: tive 218 vo tos e a co li-
ga ção, 464 vo tos, se não me en ga no.

Te nho cer te za de que con ven ci o PMDB, te nho
cer te za de que co mo vi os de le ga dos, mas os ca ci-
ques do Par ti do, apro ve i tan do o lan ça men to, à úl ti-
ma hora, da mi nha can di da tu ra, já ha vi am ne go ci a-
do os seus in te res ses e com pro me ti do os vo tos da
con ven ção. E o PMDB vai, mais uma vez, a re bo que
da his tó ria e, a não ser que al gu ma co i sa mude na
nos sa ca mi nha da, vai no sen ti do da des tru i ção, en-
quan to nos so País cada dia se pa re ce mais com a
Argen ti na.

Sr. Pre si den te, cum pri a mi nha mis são: com ba-
ti o bom com ba te e pre ser vei a mi nha fé.

Du ran te o dis cur so do Sr. Ro ber to Re -
quião, o Sr. Ma u ro Mi ran da de i xa a ca de i ra
da pre si dên cia, que é ocu pa da pelo Sr. La u-
ro Cam pos.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela Li de ran ça do
PSDB, para fa zer uma co mu ni ca ção.

O SR. PRESIDENTE (La u ro Cam pos) – Con ce-
do a pa la vra ao no bre Se na dor Ro me ro Jucá, como
Lí der, por cin co mi nu tos, para co mu ni ca ção ur gen te
de in te res se par ti dá rio.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR.
Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den-
te, Srªs e Srs. Se na do res, pedi a pa la vra para fa zer o
re gis tro, que con si de ro mu i to im por tan te, e tam bém

co mu ni car à Casa que, por con ta des te re gis tro, es -
ta rei apre sen tan do pro je to de lei so bre a mes ma ma -
té ria.

O Go ver no bra si le i ro, em 16 de abril, edi tou o
De cre to n.º 4.199, do Pre si den te Fer nan do Hen ri que
Car do so, que dis põe so bre a pres ta ção de in for ma-
ções ins ti tu ci o na is re la ti vas à Admi nis tra ção Pú bli ca
Fe de ral a par ti dos po lí ti cos, co li ga ções e can di da tos
à Pre si dên cia da Re pú bli ca até a data da di vul ga ção
ofi ci al do re sul ta do fi nal das ele i ções.

Sr. Pre si den te, o de cre to, que pas sou mu i tas
ve zes des per ce bi do, é de ex tre ma im por tân cia,
por que re gu la a for ma como os par ti dos po lí ti cos e
as co li ga ções po dem so li ci tar in for ma ções ofi ci a is
do Go ver no bra si le i ro. É uma me di da ex tre ma men-
te trans pa ren te, ex tre ma men te im por tan te para a
dis pu ta ele i to ral. Por con ta dis to, es tou apre sen tan-
do um pro je to de lei, nos mes mos ter mos, para que 
os Esta dos tam bém se jam obri ga dos a pres tar
esse tipo de in for ma ção du ran te as cam pa nhas
ele i to ra is. Qu an do se é Opo si ção nos Esta dos, não
se tem ne nhu ma in for ma ção e ne nhu ma trans pa-
rên cia so bre a dí vi da, so bre os di ver sos me ca nis-
mos e si tu a ção fi nan ce i ra e eco nô mi ca para dis cu-
tir e apre sen tar pro pos tas quan do das dis pu tas ele -
i to ra is.

Por tan to, que ro lou var a ação do Pre si den te
Fer nan do Hen ri que Car do so, a trans pa rên cia do Go -
ver no e re gis trar à Casa que apre sen ta rei um pro je-
to se me lhan te para abrir in for ma ções em to das as
ele i ções para todo o País.

Peço, por tan to, a trans cri ção, na ín te gra, do
De cre to n.º 4.199, de 16 de abril de 2002, que men -
ci o nei no meu dis cur so.

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

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR ROMERO JUCÁ EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inse ri do nos ter mos do art. 210 do Re gi-
men to Inter no.)
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O SR. PRESIDENTE (La u ro Cam pos) – V. Exª
será aten di do nos ter mos re gi men ta is.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Sr. Pre si-
den te, peço a pa la vra como Lí der.

O SR. PRESIDENTE (La u ro Cam pos) – O Se -
na dor José Agri pi no, Lí der do PFL, tem a pa la vra, por
cin co mi nu tos, como Lí der, para uma co mu ni ca ção
ur gen te de in te res se par ti dá rio, nos ter mos do art. 14,
in ci so II, le tra a, do Re gi men to Inter no.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN. Como Lí -
der. Sem re vi são do ora dor.) – É exa ta men te, Sr. Pre -
si den te, Srªs e Srs. Se na do res, um co mu ni ca do ur-
gen te, re pa ra dor e de in te res se par ti dá rio que te nho a 
fa zer.

Re ce bi do Se na dor Jor ge Bor nha u sen, Pre si-
den te Na ci o nal do meu Par ti do, uma nota que foi dis -
tri bu í da à im pren sa e que tra go ao co nhe ci men to da
Casa.

NOTA À IMPRENSA

O Se na dor Jor ge Bor nha u sen, ten do
em vis ta a re por ta gem da re vis ta Épo ca
des ta se ma na, re a fir ma que:

1. Nun ca pos su iu e nem pos sui con ta
cor ren te ou fez qual quer mo vi men ta ção
ban cá ria, no Bra sil ou no ex te ri or, com o Ba -
nes ta do – Ban co do Esta do do Pa ra ná;

2. Nun ca pos su iu con ta cor ren te e
nem re a li zou qual quer tipo de ope ra ção fi-
nan ce i ra com o Ban co Ara u cá ria;

3. To ma rá to das as me di das ju di ci a is
ca bí ve is em re la ção ao as sun to.

Bra sí lia, 16 de ju nho de 2002.

Jor ge Bor nha u sen
Se na dor

Esta nota fala por si só, mas de se jo fa zer uma
bre vís si ma con si de ra ção e o faço como Lí der do PFL
no Se na do Fe de ral.

O Par ti do ao qual per ten ço se or gu lha de ter
Jor ge Bor nha u sen como seu Pre si den te. O con ce i to
que to dos nós guar da mos do ex-Go ver na dor, do
ex-Mi nis tro e Se na dor Jor ge Bor nha u sen é o con ce i to
de um ho mem de bem, de con du ta mo ral ir re to cá vel,
em quem con fi a mos em ab so lu to.

Este é o re gis tro que faço em re pa ra ção – se
bem que não ha ve ria nem esta ne ces si da de – às acu -
sa ções, na mi nha opi nião in jus tas, de que é alvo o Se -
na dor e nos so Pre si den te Jor ge Bor nha u sen.

O SR. PRESIDENTE (La u ro Cam pos) – Pros se-
guin do a lis ta de ora do res ins cri tos, pas so a pa la vra
ao Se na dor Chi co Sar to ri, por vin te mi nu tos.

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.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, vol to a
esta tri bu na para fa lar de um as sun to que in te res sa
ao Esta do de Ron dô nia: a fe bre af to sa.

Re ce bi um do cu men to da re gião do cone sul do
Esta do, onde a úl ti ma va ci na ção atin giu o ob je ti vo do
Mi nis té rio da Agri cul tu ra e da Ida ron, que é a Agên cia
de De fe sa Sa ni tá ria Agro sil vo pas to ril do Esta do de
Ron dô nia. No Mu ni cí pio de Chu pin gua ia, a va ci na ção
atin giu 99,993% do gado. No Mu ni cí pio de Vi lhe na,
99,994% do gado foi va ci na do e 100% no Mu ni cí pio
de Pi men te i ras. No Mu ni cí pio de Co rum bi a ra, 100%;
no Mu ni cí pio de Ce re je i ras, 99,914%; no Mu ni cí pio de 
Co lo ra do do Oes te, 99,974%; em Ca bi xi, 100%. No
to tal, 99,982% do gado foi va ci na do. Nes sa re gião,
hou ve um au men to de 9.317 ca be ças de gado em re -
la ção à pe núl ti ma va ci na ção.

É dado a acre di tar, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, que os agro pe cu a ris tas do Esta do de
Ron dô nia es tão con tri bu in do para que, de acor do
com as exi gên ci as do Mi nis té rio da Agri cul tu ra, ba se-
a dos no com pro mis so do Mi nis tro Pra ti ni de Mo ra es
de que, em se tem bro, se ria re co lhi do o san gue de
mais de oito mil ani ma is no Esta do de Ron dô nia para
que seja au to ri za da a so ro lo gia, a fim de que, até fe-
ve re i ro de 2003, o Esta do de Ron dô nia es te ja li vre da
tão com ba ti da fe bre af to sa, ca u sa da per da de mais
de 30% do va lor do gado para aba te e para co mer ci a-
li za ção, por não es tar mos den tro das pre vi sões.

A tão fa la da Me di da Pro vi só ria nº 2.166 atra pa-
lha o nos so Esta do. Os bra si le i ros que lá vi vem, es pe-
ran ço sos para tra ba lhar, são de to dos os re can tos do
País e bus cam re cur sos para sus ten to da fa mí lia.
Hoje, a Me di da Pro vi só ria nº 2.166 faz com que es ses
bra si le i ros não pos sam mais tra ba lhar.

É uma pro mes sa do Go ver no a apro va ção do
Pro je to do Zo ne a men to So ci o e co nô mi co do Esta do
de Ron dô nia. Fo ram fi nan ci a dos pelo Pla na flo ra
US$19 mi lhões há mais de dez anos para fa zer o le-
van ta men to das áre as de ter ras no Esta do de Ron dô-
nia. Se ten ta por cen to des sas ter ras são áre as in dí ge-
nas e de pre ser va ção am bi en tal e eco ló gi ca, so bran-
do ape nas 30% do Esta do. Des ses 30%, so men te
20% po de rão ser ocu pa dos, e o Esta do fica com me -
nos de 6% de suas ter ras para pro du zir, com uma po -
pu la ção de 1,4 mi lhão de ha bi tan tes.
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Há pou cos dias, eu di zia que não há lu gar em -
ba i xo da pon te, em Cu i a bá, para a po pu la ção do
Esta do de Ron dô nia. Inú me ras pes so as são im pe di-
das de tra ba lhar por ca u sa des sa – por que não di zer
– “des gra ça do nos so Esta do”: a Me di da Pro vi só ria nº
2.166.

O meu caro ami go Se na dor Ro ber to Re quião,
com pa nhe i ro de lon gos anos no Pa ra ná, dos tem pos
do ve lho MDB, po de ria es tar co mi go no mes mo pa-
lan que nes te País, de fen den do a co li ga ção
PSDB/PMDB. A tão fa la da con ven ção foi uma fes ta
ma ra vi lho sa, em que com pa re ce ram mais de dez mil
pes so as para pres ti gi ar o lan ça men to da can di da tu ra.

O Sr. Ro ber to Re quião (PMDB – PR) – Per mi-
te-me V. Exª um apar te?

O SR. CHICO SARTORI (Blo co/PSDB – RO) –
Con ce do o apar te com mu i to pra zer ao Se na dor Ro -
ber to Re quião.

O Sr. Ro ber to Re quião (PMDB – PR) – Se na-
dor Chi co Sar to ri, mais de 10 mil pes so as par ti ci pa-
ram da con ven ção e cer ca de R$500 mil fo ram gas tos
numa ver da de i ra fes ta, em que mo ço i las de Bra sí lia
re ce bi am R$30 para ves tir uma ca mi se ta. Um su ces-
so ab so lu to! Uma tra di ci o nal fes ta da pro pos ta de si-
de o lo gi za da e des po li ti za da! Po de ría mos ca mi nhar
jun ta men te com o PSDB, des de que esse Par ti do ti -
ves se uma pro pos ta para o Bra sil que não fos se a
con ti nu i da de des te Go ver no. A úni ca pers pec ti va que
vejo nes sa com po si ção é o de se jo de de mi tir o Sr.
Armí nio Fra ga do Ban co Cen tral e subs ti tuí-lo pelo Sr.
Ge or ge So ros.

O SR. CHICO SARTORI (Blo co/PSDB – RO) –
Se na dor Rober to Re quião, as pro pos tas di vul ga das
no pro nun ci a men to do can di da to a Pre si den te da Re -
pú bli ca José Ser ra fo ram as me lho res. Com o apo io de
V. Exª para as pró xi mas ele i ções, tal vez S. Exª pos sa
ace i tar o pe di do, pois tudo de pen de de con ver sa ção. O 
novo Pre si den te pos si vel men te será José Ser ra.

Não to mei co nhe ci men to des sa ofer ta de R$30
às mo ças para usa rem as ca mi se tas. Sei ape nas que
vi e ram à con ven ção de le ga dos, con ven ci o na is e in te-
gran tes do Par ti do de todo o Bra sil. Hou ve o lan ça-
men to da can di da tu ra José Ser ra, com a con fir ma ção
pelo PMDB da can di da tu ra de Rita Ca ma ta a
Vice-Pre si den te. Há de ser uma cam pa nha em que,
tal vez, mu i tas mu dan ças vi rão.

O dis cur so de com pro mis so com a Na ção, pro -
nun ci a do pelo Se na dor José Ser ra, can di da to a Pre -
si den te da Re pú bli ca, foi mu i to bem ace i to e apla u di-
do. Te nho cer te za de que S. Exª fará um tra ba lho nes -
te País se me lhan te ao re a li za do como Mi nis tro da Sa -

ú de, quan do im ple men tou uma to tal mo di fi ca ção na
sa ú de bra si le i ra.

O Esta do de Ron dô nia sem pre es te ve ao lado
do Go ver no nos mo men tos di fí ce is e nos mo men tos
bons. No en tan to, di ri jo-me ao Sr. Mi nis tro do De sen-
vol vi men to Agrá rio, Sr. Raul Jung mann, e ao Pre si-
den te do Incra, Dr.Se bas tião Aze ve do, ape lan do para 
que ana li sem a si tu a ção do re fe ri do ins ti tu to em Ron -
dô nia.

Di ver sas ve zes, pe diu-se que Cleth Mu niz de
Bri to vol tas se à Su pe rin ten dên cia Re gi o nal do Incra.
Atu al men te, ele en con tra-se na re gi o nal em Pi men ta
Bu e no. Ten do fe i to um ex ce len te tra ba lho como su pe-
rin ten den te em Ron dô nia, tem o seu re tor no mu i to
acla ma do para a Su pe rin ten dên cia Re gi o nal de Por to
Ve lho por co nhe cer os pro ble mas exis ten tes na que le
Esta do.

São tan tas as re giões com pro ble mas na que le
Esta do, que acre di to que so men te ele po de rá re sol-
ver. Pas sa ram vá ri os su pe rin ten den tes em Ron dô nia,
mas ain da exis tem mu i tos con fli tos.

Faço, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,
esta co lo ca ção para que de po is não se ve nham que i-
xar se os con fli tos de ter ra na que la re gião ocor re rem
como em Co rum bi a ra por não ha ver uma pes soa qua -
li fi ca da no Incra para re sol ver es sas di fi cul da des.

Ape lo ao Mi nis tro do De sen vol vi men to Agrá rio e 
ao Pre si den te do Incra para que to mem pro vi dên ci as
com re la ção a essa ques tão, pois não que re mos que
Ron dô nia, mais uma vez, seja no tí cia nes te País e no
mun do in te i ro com con fli tos de ter ra por não ter um
ho mem com ha bi li da de res pon den do por aque la re -
par ti ção do Esta do.

Sr. Pre si den te, agra de ço, mais uma vez, a opor-
tu ni da de. E peço ao Mi nis tro Pra ti ni de Mo ra es que,
por fa vor, faça uma aná li se do pro ble ma da fe bre af to-
sa, que mu i to pre ju di ca o Esta do de Ron dô nia. Há
mais de três anos, não há um sur to se quer, na que le
Esta do. E ago ra, com esse le van ta men to, com a de -
mons tra ção de 99,982% do gado va ci na do, no Esta -
do, os agro pe cu a ris tas es tão aten den do ao cha ma-
men to do Go ver no, de quem aguar da mos a de ci são,
para de fen der o Esta do de Ron dô nia.

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.

Du ran te o dis cur so do Sr. Chi co Sar to-
ri, o Sr. La u ro Cam pos de i xa a ca de i ra da
pre si dên cia, que é ocu pa da pelo Sr. José
Fo ga ça.

O SR. PRESIDENTE (José Fo ga ça) – O pró xi-
mo ora dor ins cri to é o Se na dor La u ro Cam pos. S. Exª
pode usar o tem po re gi men tal de 20 mi nu tos.
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O SR. LAURO CAMPOS (PDT – 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, eu ocu pa va a Pre -
si dên cia, quan do o ilus tre Se na dor que apre sen tou
seu nome à dis pu ta do PMDB, em sua úl ti ma con ven-
ção, para Pre si den te da Re pú bli ca, o Se na dor Ro ber-
to Re quião, pro nun ci a va aqui, nes ta tri bu na, um dis -
cur so que, se eu não es ti ves se ocu pan do a Pre si dên-
cia si len ci o sa des ta Casa, cer ta men te te ria obri ga ção
de pe dir um apar te para te cer os ma i o res elo gi os ao
seu pro nun ci a men to.

Só pode me re cer en cô mi os o re pre sen tan te do
povo in ti mo ra to, sem re ce io de nada, com o com pro-
mis so ape nas com o povo que o ele geu, com o País a
que ser ve e com o fu tu ro que pre ten de não ver como
uma tris te e ver go nho sa re pe ti ção do pre sen te.

Por tan to, ao Se na dor Ro ber to Re quião que ro
di ri gir es sas mo des tas pa la vras e com elas o meu
am ple xo, o meu abra ço, a mi nha iden ti fi ca ção com a
to ta li da de da aná li se fe i ta, da crí ti ca fe i ta e das co lo-
ca ções em re la ção ao fu tu ro, fu tu ro este de que pre -
ten do hoje tra tar.

Acre di to que devo ter es cri to pelo me nos duas
mil pá gi nas so bre cri se do ca pi ta lis mo, cri se da eco -
no mia bra si le i ra, uma cri se, vá ri os di ag nós ti cos, o
caos bra si le i ro; e, por tan to, não po de ria es tra nhar o
apro fun da men to da cri se do ca pi ta lis mo, que, du ran te
mu i tas dé ca das, es pe rei que ocor res se.

Eu ti nha cer te za de que o povo bra si le i ro só po -
de ria des per tar a sua cons ciên cia, só po de ria ir para
a rua, que é o seu lu gar, só po de ria cons tru ir uma
cons ciên cia crí ti ca em re la ção a es ses ab sur dos que
vêm se re pe tin do, di vul ga dos por uma pro pa gan da
que faz in ve ja àque la pro pa gan da de Mus so li ni e de
Hi tler, nos tem pos do nazi-fas cis mo.

Entre ou tras téc ni cas de pro pa gan da uti li za das,
por exem plo, por Mus so li ni es ta va a que con sis tia em
re pe tir di ver sas ina u gu ra ções de aviões e de na vi os.
Assim, a men ti ra, re pe ti da na te le vi são, a ima gem te -
le vi si va en ga no sa fa zia crer aos ita li a nos que a Itá lia
era um país inex pug ná vel, in ven cí vel em qual quer
con di ção de guer ra.

Pois bem, tam bém che guei à con clu são an ti ga,
não ape nas ba se a do nos meus es tu dos de eco no-
mia, em Marx e em ou tros sá bi os com os qua is de pa-
rei ao lon go de mi nha vida, mas tam bém em Frank lin
De la no Ro o se velt e Dwight Ein se nho wer, Ge ne ral
Ein se nho wer, dois ex-Pre si den tes dos Esta dos Uni -
dos. Foi com eles que apren di.

Ro o se velt de cla rou – e seu se cre tá rio ano tou
em um li vro cha ma do Os mil Pri me i ros Dias de Go -

ver no – o se guin te: “O que es ta mos fa zen do aqui é a
mes ma co i sa que Sta lin está fa zen do na Rús sia e que 
Hi tler está fa zen do na Ale ma nha. Mas es ta mos fa zen-
do es sas co i sas de ma ne i ra or de i ra, mais or de i ra do
que a or dem mi li tar de Hi tler.”

De modo que Dwight Ei se nho wer, Ge ne ral vi to-
ri o so na 2ª Gu er ra Mun di al, Pre si den te dos Esta dos
Uni dos, afir mou que se ins ta la ra ali, na que la de mo-
cra cia do nor te, an ti ga de mo cra cia, ex-de mo cra cia,
de mo cra cia apo sen ta da. De acor do com o que o pró -
prio Ro o se velt afir mou: “o que es tou fa zen do aqui é
aqui lo que Hi tler está fa zen do na Ale ma nha”.Como é
que uma de mo cra cia pode fa zer a mes ma co i sa que
em um Esta do fas cis ta, na zis ta, hi tle ri a no? Obvi a-
men te, os Esta dos Uni dos, de acor do com Ro o se velt,
já ha vi am de i xa do de ser de mo cra cia.

Ei se nho wer, em 1951, dis se a mes ma co i sa:
está se cri an do o Esta do mi li tar in dus tri al; e esse
Esta do que está sen do cri a do nos Esta dos Uni dos vai 
li qui dar a de mo cra cia no país e pre ci sa mos, di zia ele,
to mar as pro vi dên ci as ca bí ve is e ur gen tes para que
isso não ocor ra.

Ha via re ce i os an ti gos le van ta dos pe los fe de ra-
lis tas, os pais da pá tria, de que um mi li tar nos Esta dos
Uni dos de um dos gru pos do Cin ci na te que, na que la
oca sião, era um dos gru pos mais di re i tis tas, mais vi o-
len tos, po de ria co lo car a co roa na ca be ça de um cin -
ci na te, de um mi li tar, e trans for mar o país em um im -
pé rio se me lhan te a qual quer im pé rio eu ro peu.

De modo que para mim não há dú vi da al gu ma
de que es ta mos cons tan te men te cor ren do ris cos mu i-
to gran des de ver trans for ma da essa de mo cra cia, de -
mo cra cia que é sem pre uma plan ta mu i to ten ra, mu i to
de li ca da, como já dis se um gran de ora dor e po lí ti co
ba i a no. Re al men te es ta mos cor ren do ris cos a cada
mo men to; ve mos essa plan ta, a de mo cra cia, fe ne cer
sob es sas for ças avas sa la do ras.

Do meu pon to de vis ta, as sim como Hi tler sur giu
da cri se dos anos 30 e como Mus so li ni o an te ce deu
nos anos 20 tam bém em uma si tu a ção crí ti ca, acho
que a con tra fa ce po lí ti ca do ca pi ta lis mo é e sem pre
será o Esta do in dus tri al mi li tar, o Esta do fas cis ta, o
Esta do na zis ta ou Esta dos que tan gen ci am, dis far-
çam o con te ú do vi o len to e de su ma no que a su pe res-
tru tu ra po lí ti ca as su me a fim de ten tar con ter as on-
das exa cer ba das que a eco no mia ca pi ta lis ta apre-
sen ta de quan do em vez.

No li vro A Cri se da Ide o lo gia Key ne si a na, o
pro fes sor que fez o pre fá cio e foi o ver da de i ro au tor de 
vá ri os pla nos re cen tes, mo ne ta ris tas e de fal so com -
ba te à in fla ção es cre veu, nes se pre fá cio, que eu ha via
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an te ce di do em 17 anos Lord Hicks, para sur pre sa dos 
in gle ses e dos eu ro pe us eru di tos, quan to à cri se do
key ne si a nis mo; que Hicks a ha via des co ber to, mas
17 anos de po is que a mi nha mo des ta ca pa ci da de de
pe ne tra ção a apon ta ra. Apon ta ra para o nada, apon -
ta ra para o si lên cio, para o de po is da hora. 

Eu sem pre falo em cri se, sem pre me re fi ro a
esse mo vi men to ine xo rá vel, ine vi tá vel em que as con -
tra di tó ri as for ças pro du ti vas do ca pi ta lis mo de sem bo-
cam e se apro fun dam; as cri ses, que fa zem as suas
me ta mor fo ses, mu dam de for ma, como tudo muda
nes te mun do: des de a cri se de 1810, que foi uma cri -
se de sub con su mo na Ingla ter ra, até a cri se de 1929 e 
a atu al cri se da eco no mia do sis te ma di na mi za do de -
po is de 1929 pe las me di das key ne si a nas.

Do meu pon to de vis ta, até 1929 ti ve mos o mun -
do das mer ca do ri as ana li sa do me lhor por Karl Marx.
O mun do das mer ca do ri as, suas con tra di ções, mer -
ca do ria e di nhe i ro, mer ca do ria e cré di to, mer ca do ria e 
ca pi tal. Ca pi tal é po der; aca bar com o Esta do é para o 
ca pi ta lis mo a mais in sa na lou cu ra. Por que ca pi tal é
po der, po der é ca pi tal. Foi o po der que pa riu o ca pi tal,
aju dou-o em to dos os seus mo men tos, des de o seu
ber ço, no séc. XV, aju dou-o a se de sen vol ver, a ali -
men tar, a dar as ma ma de i ras, como di zia Del fim Net -
to aos em pre sá ri os, aos fa zen de i ros, aos go ver nos e,
ob vi a men te, a con ter os avan ços e as re i vin di ca ções
dos tra ba lha do res. Inven tar, des co brir no vos ins tru-
men tos de ex plo ra ção, de acu mu la ção de ca pi tal.

E es ses ins tru men tos de ex tra ção da mais-va lia,
esse pro ces so de acu mu la ção de ca pi tal, como di zia o
Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so an tes de ser
Pre si den te, só pode ser com pre en di do se res pon der-
mos a al gu mas per gun tas es sen ci a is: de quem se tira,
de quem se apro pria a mais-va lia, o ex ce den te pro du zi-
do pelo tra ba lho hu ma no não pago? De quem se tira?
Com que ins tru men to se tira? Para quem é di ri gi do esse 
ex ce den te ex tra í do do tra ba lho hu ma no? Se sou ber-
mos isso, de acor do com o Pre si den te Fer nan do Hen ri-
que Car do so, es ta re mos en tão co me çan do a en ten-
der o pro ces so de acu mu la ção de ca pi tal.

Pois bem, o pro ces so é tão efi ci en te; o ca pi ta lis-
mo é tão re vo lu ci o na dor do mun do, do ho mem e da na -
tu re za, o ca pi ta lis mo é ini gua lá vel, não há exem plo his -
tó ri co de um sis te ma tão efi ci en te, pro du ti vo e in ven ti vo
quan to foi o ca pi ta lis mo até 1929. Era o mun do das mer -
ca do ri as, fa zen do com que as no vas téc ni cas e re la-
ções en tre os tra ba lha do res e en tre os tra ba lha do res e
as má qui nas, as no vas for mas de pro du ção e de dis tri-
bu i ção do pro du to cri as sem for ças pro du ti vas fan tás ti-
cas. E não pre ci sa mos ir lon ge. Essas for ças pro du ti-
vas, de vi do ao ca rá ter fe ti chis ta da mer ca do ria, aca -

bam go ver nan do os go ver nos e os ho mens e não
ape nas agin do como ins tru men tos de ex plo ra ção, es -
po li a ção e es va zi a men to do ser hu ma no.

Em 1929, en cer rou-se essa fase. Hou ve uma
cri se de so bre a cu mu la ção, ex ces so de ca pi tal. Lord
May nard Key nes, se cun dan do Karl Marx, afir ma que,
en tre as cri ses a que ele se re fe riu, esta cri se de so -
bre a cu mu la ção se ria o co ro lá rio, o tér mi no do pro ces-
so de de sen vol vi men to ca pi ta lis ta.

Assim, ob vi a men te, de po is que de sen vol veu ao
má xi mo as for ças pro du ti vas, ero ti zou o mun do com o 
tra ba lho hu ma no, vivo; de po is des sa fase, o ca pi ta lis-
mo pas sa a de sen vol ver as for ças des tru ti vas, ta ná ti-
cas, le ta is. Pas sa, por tan to, a re mu ne rar mu i to bem, a 
en con trar uma nova for ma mo ne tá ria, um novo go ver-
no, no vas re la ções po lí ti cas. Uma nova su pe res tru tu-
ra tem que ser cons tru í da ra pi da men te, para que a
taxa de lu cro não caia, como ocor reu em 1929; para
que o de sem pre go não atin ja 44%, mas seja re ab sor-
vi do pelo Esta do, como fun ci o ná ri os pú bli cos, como
sol da dos e mi li ta res con vo ca dos para a guer ra, como
tra ba lha do res em pre ga dos em se to res, por que nos
se to res pro du ti vos não ha via con su mo para o re sul ta-
do do tra ba lho, para as mer ca do ri as. Então, eles fo -
ram em pre ga dos nes ses se to res des tru ti vos, no go-
ver no, no se tor pú bli co e tam bém para fa zer es tra das,
es tá di os, nos qua is Hi tler foi der ro ta do em uma olim -
pía da mun di al. Key nes afir ma que es sas obras do go -
ver no não de vem ser par ci al men te dis si pa do ras, mas
ser to tal men te dis si pa do ras. Não há como pro du zir
mais. O go ver no Ro o se velt man da que se pa gue para
que não se pro du za, tal como os Esta dos Uni dos es -
tão que ren do fa zer ago ra no Pa ra ná e em San ta Ca ta-
ri na: pa gar para não pro du zir. A Su pre ma Cor te jul gou
isso in cons ti tu ci o nal. Ro o se velt teve que pa gar para
plan tar cac tos, um não meio de con su mo e um não
meio de pro du ção, algo in con su mí vel: cac tos.Esse foi 
um pas so à fren te das lou cu ras, con tra di ções e in con-
gruên ci as do sis te ma ca pi ta lis ta.

Era pre ci so um go ver no fan tas ti ca men te hi per-
tro fi a do, pro du tor do seu di nhe i ro, um go ver no que
não pre ci sa va es pe rar re ce i ta tri bu tá ria. Ele ti nha
pres sa e fome, pre ci sa va pro du zir. Então, a mo e da
tam bém mu dou, para sa tis fa zer as no vas ne ces si da-
des de um mun do que pas sou a de sen vol ver as for -
ças des tru ti vas, ta ná ti cas, ao lado de um res quí cio, de 
um res to de pro du ção de mer ca do ri as, que pas sou a
ser se cun dá ria em re la ção ao se tor mais im por tan te e 
mais di nâ mi co, onde se si tu a va ago ra, en tre ou tras, a
pes qui sa, as no vas tec no lo gi as. To das pas sam a bro -
tar nes se mo men to des se se tor novo, di na mi za dor e
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con tra di tó rio do sis te ma que en trou em co lap so to tal
em 1929, o ne o li be ra lis mo.

Di an te dis so, eu pre via, ob vi a men te, que tam -
bém essa di nâ mi ca key ne si a na, es tes gas tos pú bli-
cos, esta fan tás ti ca dí vi da pú bli ca, este em pre go de
tra ba lho im produ ti vo e des tru ti vo te ria de ter um fim e
de en con trar a sua cri se. A cri se atu al não é ape nas de
so bre a cu mu la ção; ela é tam bém de des pro por ção. O
go ver no é dis si pa dor, bé li co, fa ze dor de guer ra e de di-
ca os re cur sos da co le ti vi da de a se to res wholly wast -
ful, com ple ta men te dis si pa do res, como diz Key nes. Os 
gas tos do go ver no não de vem ser par ci al men te dis si-
pa do res, de vem ser wholly wast ful, com ple ta men te
dis si pa do res, para man ter a taxa de lu cro, para sus ten-
tar a de man da efe ti va com bali da, para am pli ar as
agên ci as do go ver no, para ven cer a guer ra.

Aqui lo que di na mi zou o ca pi ta lis mo após a cri se
de 1930 tam bém en tra em cri se. O Esta do, que era re -
em pre ga dor, pas sa a ser de sem pre ga dor. O Esta do,
ago ra, es tan do per di do, não sa ben do o que fa zer,
pas sa a afir mar que é bo ni to ser ma gro, en tra em uma 
ano re xia vo lun tá ria, de i xa de gas tar e se atro fia, como 
se qui ses se de sa pa re cer. Ven de as em pre sas es ta ta-
is, ele, o Esta do pro du tor de ca pi tal, am pa ra dor e re -
pro du tor do ca pi tal ven de o ca pi tal, se des faz de tudo.

Esta cri se fi nal, do meu pon to de vis ta, é a cri se
com ple ta do sis te ma que de sen vol veu for ças po si ti-
vas, que en tra ram em cri se e de sen vol veu for ças des -
tru ti vas, dis si pa do ras e im pro du ti vas, que en tra ram
em cri se tam bém: a cri se atu al do ca pi ta lis mo key ne-
si a no. O que fa zer di an te des ta si tu a ção? Do meu
pon to de vis ta, o pre sen te está sem pre grá vi do do fu -
tu ro, como es cre veu Le ib niz, o ma te má ti co: “O pre-
sen te está sem pre grá vi do do fu tu ro”, bas ta sa ber
olhar, vis lum brar e en xer guar o fu tu ro no pre sen te.
Chum pe ter, um gran de es tu di o so da his tó ria da aná li-
se eco nô mi ca ca pi ta lis ta, afir ma que o pre sen te está
sem pre in crus ta do pelo fu tu ro. O fu tu ro está pre sen te,
in crus ta do e pri si o ne i ro do nos so mun do pre sen te.

Um exem plo: du ran te a cha ma da Gu er ra Fria,
quan do o Insti tu to PEW fez uma pes qui sa para sa ber
o que con si de ra vam mais fan tás ti co e mais ex tra or di-
ná rio do sé cu lo que se aca ba va, o sé cu lo pas sa do, o
seu di re tor afir mou que o que ele con si de rou mais es -
tra nho foi que nem um dos en tre vis ta dos res pon deu
que a co i sa mais fan tás ti ca foi te rem sido con su mi dos
US$17 tri lhões na Gu er ra Fria. 

Então, pa re ce-me que, não po den do pro du zir
mais me i os de con su mo nem mais me i os de pro du-
ção, o ca pi ta lis mo pega o ex ce den te e co lo ca nes ses
se to res des tru ti vos, im pro du ti vos, ta ná ti cos, le ta is. Se 

não fos se a ne ces si da de de se trans for mar numa
mer ca do ria lu cra ti va, esse ex ce den te dos me i os de
pro du ção ou dos me i os de con su mo, ob vi a men te, po -
de ria ser vir para cri ar um fu tu ro mu i to mais rico, mu i to
mais hu ma no, mu i to mais sa u dá vel, mu i to mais di na-
mi za dor da vida, da sen si bi li da de, da in te li gên cia, das 
ar tes etc., do que pôde fa zer.

De modo que essa mon ta nha de di nhe i ro e de
re cur sos, so ma da a mu i tas ou tras igua is, em ou tras
dé ca das des se sé cu lo, em que Eric Hobs bawn afir ma
que “é im pos sí vel en ten der mos o sé cu lo XX sem as
guer ras”. São 87 guer ras, en tre 1840 e 1940.

O ca pi ta lis mo só en con trou uma sa í da para o
ex ce den te:co lo cá-lo ou na for ma de cac tos, ou na for -
ma de guer ra, ou na for ma de tan que, ou na for ma de
es pa ço, ou na for ma de dis si pa ção e de po lu i ção, em
es ca la mun di al. Esses re cur sos são o fu tu ro in crus ta-
do e pri si o ne i ro dis tor ci do pe las re la ções ca pi ta lis tas.
Se as re la ções de con su mo, se as re la ções so ci a is
fos sem ou tras, esse ex ce den te pro du zi do pelo tra ba-
lho hu ma no não pre ci sa ria ser trans for ma do em de -
sem pre go, em guer ras, ou em ati vi da des des tru ti vas,
wholly was te ful, com ple ta men te dis si pa do ras.

O que de ve mos fa zer, hoje, di an te de 800 mi-
lhões de pes so as de sem pre ga das, é vis lum brar mos
pon tes para o fu tu ro, uma vez que o lu cro já não pode
ser sus ten ta do pelo Esta do, o lu cro que se trans for-
mou em efi ciên cia mar gi nal do ca pi tal, nome dado por 
Key nes ao lu cro, que cha mo de efi ciên cia fic tí cia; um
lu cro sus ten ta do pelo Go ver no e não mais ex tra í do
ape nas do tra ba lho hu ma no.

(O Sr. Pre si den te faz soar a cam pa i-
nha.)

Estou ter mi nan do, Sr. Pre si den te. Se o lu cro
pas sou para o ver me lho, se até ban co es tão a fa lir
pelo mun do afo ra, se as bol sas já co me ça ram a es po-
car e as suas cri ses não pá ram, des de as ocor ri das
no Su des te Asiá ti co. Se es ta mos pa ra li sa dos como
um peru di an te de um cír cu lo de giz, sem sa ber mos
que es ta mos na nos sa pré-his tó ria, sem sa ber mos
que te mos um mun do pela fren te a ser cons tru í do e
que es ta mos li mi ta dos, trans for man do, ne ces sa ri a-
men te, o nos so ex ce den te em des tru i ção, em de su-
ma ni da de. Di an te dis so, o que de ve mos fa zer hoje é
pro cu rar sa ber não o se tor que dará mais lu cro para
ali em pre gar o tra ba lho hu ma no e os re cur sos ex ce-
den tes, nem aque le que é mais des tru ti vo, por que
como des tru ti vo ele tem que fi car na pré-his tó ria do
ca pi ta lis mo. Uma so ci e da de re al men te hu ma na, não
pode le var para ela es ses se to res des tru i do res e im -
pro du ti vos. O que de ve mos fa zer é aban do nar es ses
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nos sos pa râ me tros an ti gos – to dos eles en tra ram em
cri se – para, en tão, cri ar mos pon tes para o fu tu ro, a
exem plo de obras, ati vi da des e pes qui sas que vão
du rar na so ci e da de, no mun do que vem por aí. Por que
a ne ga ti vi da de des te mun do atu al será des tru í da,
por que é in com pa tí vel com o su pe ri or, com a su pe ra-
ção que virá por aí.

Então, isso não é ta re fa para uma pes soa; isso é 
ta re fa, ob vi a men te, para o dia em que a cons ciên cia
es ti ver bem for ma da, de si lu di da e crí ti ca do pre sen te
e do pas sa do que a ge rou, para olhar para o fu tu ro e
per ce ber, no pre sen te, aqui lo que po de rá ser de sen-
vol vi do e que per du ra rá na so ci e da de fu tu ra. Pon tes
para o fu tu ro, é dis so que es ta mos pre ci san do. E só
es sas pon tes dig ni fi ca rão o tra ba lho hu ma no, nos se -
to res em que o tra ba lho – ora pa ra li sa do, ora de sem-
pre ga do, ora vi li pen di a do –, se trans for mar numa for -
ça, numa cha ma viva que in cen de ia, que ero ti za o
mun do no me lhor sen ti do, e dig ni fi ca o ho mem.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (José Fo ga ça) – Con ce do

a pa la vra ao Se na dor Iris Re zen de.
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, o País in te i ro
acom pa nhou, on tem, as con ven ções par ti dá ri as re a li-
za das pelo Bra sil afo ra, in clu si ve as na ci o na is do
PSDB e do PMDB, ocor ri das an te on tem, que con clu í-
ram pela ali an ça dos dois Par ti dos na dis pu ta pre si-
den ci al.

A Con ven ção do PMDB trans cor reu tran qüi la-
men te, em bo ra a im pren sa te nha dado mu i to des ta-
que à en tra da de um gru po, ao re cin to, à con ven ção,
que ten tou tu mul tu ar o pro ces so de vo ta ção, não ten -
do, en tre tan to, al can ça do su ces so. Ao fi nal, pre va le-
ceu a von ta de da ma i o ria: de cada três con ven ci o na is,
apro xi ma da men te, dois op ta ram pela ali an ça.

Mas, Sr. Pre si den te, não vim a esta tri bu na para
fa lar a res pe i to da con ven ção; vim para fa lar so bre a
ques tão de se gu ran ça pú bli ca, so bre uma pro pos ta
de emen da cons ti tu ci o nal que apre sen tei re la ti va-
men te à ma i o ri da de pe nal. Mas o meu ilus tre com pa-
nhe i ro, Se na dor Ro ber to Re quião, tra zen do à tri bu na
o dis cur so pro fe ri do por S. Exª, na que la con ven ção,
como pré-can di da to à Pre si dên cia da Re pú bli ca pelo
PMDB, fez ou tras con si de ra ções, en tre elas, uma a
res pe i to de uma de ci são pro la ta da pelo Exmº Sr. Pre -
si den te do Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral, Mi nis tro Jo bim.

Não re ce bi so li ci ta ção de quem quer que seja e
nem te nho pro cu ra ção do ilus tre Mi nis tro Jo bim para
de fen dê-lo, nes ta tri bu na, mas por uma ques tão de

cons ciên cia é que, en pas sant, faço uma abor da gem
às afir ma ções do ilus tre Se na dor Ro ber to Re quião,
re la ti va men te ao ato, ao des pa cho dado pelo Pre si-
den te do Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral numa pe ti ção que 
a ele fora en ca mi nha da pelo Pre si den te Na ci o nal do
PMDB, De pu ta do Mi chel Te mer.

Sr. Pre si den te, eu não pos so per mi tir que pa i re
dú vi da, por este País afo ra, a res pe i to da in te gri da de
mo ral de um dos mais ilus tres ju ris tas des te País e,
por que não di zer, um dos mais ilus tres mem bros do
Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral e mem bro do Su pre mo Tri -
bu nal Fe de ral. Eu não sa i ria des ta ses são hoje tran -
qüi lo se não fi zes se es sas ob ser va ções a res pe i to da
pes soa e da con du ta do Pre si den te do Tri bu nal Su pe-
ri or Ele i to ral, Mi nis tro Nel son Jo bim, por que eu o co -
nhe ço há mu i tos anos, des de quan do ele era po lí ti co
mi li tan te no PMDB, por cujo Par ti do S. Exª foi De pu ta-
do Cons ti tu in te, con tri bu in do gran de men te pela vo ta-
ção da atu al Cons ti tu i ção de nos so País.

Na ver da de, te nho acom pa nha do a vida do Mi -
nis tro Jo bim mu i to de per to, como pro cu ro acom pa-
nhar a vida e o com por ta men to de to dos aque les que
mi li tam na vida pú bli ca, no Po der Ju di ciá rio, en fim,
nos Po de res cons ti tu í dos de nos so País. E pos so di -
zer: o Mi nis tro Nel son Jo bim é um ho mem ex tre ma-
men te com pe ten te, foi um po lí ti co ex tra or di ná rio e mi -
li tou na vida pú bli ca sem fi car com uma má cu la se-
quer. Pelo con trá rio: con quis tou a ad mi ra ção e o res -
pe i to des ta Na ção por sua com pe tên cia, no bre za de
ca rá ter e es pí ri to pú bli co.

Qu an do lem bra do pelo Pre si den te da Re pú bli ca
para ser Mi nis tro do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, foi
apro va do nes ta Casa – ten do sido par tí ci pe da vida
po lí ti ca de nos so País – sal vo en ga no, por una ni mi da-
de, sem uma ob ser va ção se quer, jus ta men te pelo
seu com por ta men to. E o Con gres so Na ci o nal en ten-
deu isso ao apro var a sua in di ca ção para a mais alta
Cor te de Jus ti ça do nos so País. Enten deu que re al-
men te o Su pre mo Tri bu nal é da li vre es co lha do Pre si-
den te da Re pú bli ca, des de que, para che gar àque la
Cor te, seja ci da dão de no tó rio sa ber ju rí di co e de con -
du ta exem plar. E S. Exª pre en che es ses re qui si tos,
como as sim foi en ten di do pelo Con gres so Na ci o nal,
pelo Se na do Fe de ral, ao apro var o seu nome.

Le van ta-se a dú vi da por que, na no i te que an te-
ce dia a Con ven ção Na ci o nal do PMDB, aque la Cor te,
por meio de seus mais ilus tres mem bros, foi apre ci ar
a pe ti ção que pe dia a sus pen são da Con ven ção di an-
te de fa lhas ale ga das pelo ilus tre Se na dor... E o Juiz
da que la Cor te...

O Sr. Ro ber to Re quião (PMDB – PR) – V. Exª
me per mi te um apar te?
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O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO) – Com mu -
i to pra zer, opor tu na men te. Vou ape nas con clu ir o meu 
pen sa men to.

E o Juiz da que la Cor te, a quem foi dis tri bu í da a
pe ti ção, en ten den do su pos tas ra zões para a sus pen-
são da Con ven ção, as sim o fez, de fe rin do o pe di do de 
sus pen são.

Sr. Pre si den te, con ven ci o na is de to dos os Esta -
dos bra si le i ros che ga vam a Bra sí lia na que la no i te –
ou já aqui se en con tra vam – para par ti ci par da Con -
ven ção. Às al tas ho ras da no i te, se gun do a im pren sa
no ti cia, a Di re ção Na ci o nal do PMDB foi no ti fi ca da da
sen ten ça, da de ci são do Mi nis tro em cu jas mãos che -
ga ra aque le man da do de se gu ran ça.

Veio, por par te do ilus tre Se na dor Ro ber to Re -
quião, nes ta tar de, a cen su ra à ati tu de do Pre si den te
da Su pre ma Cor te Ele i to ral em aten der, às al tas ho -
ras da no i te, a so li ci ta ção do Pre si den te Na ci o nal do
PMDB quan to, sal vo en ga no, a um agra vo que se aju i-
za va ou que se pre ten dia co lo car à apre ci a ção do
Pre si den te do Su pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça.

Ora, Sr. Pre si den te, não vejo mo ti vo para cen su-
ra àque le aten di men to. É cla ro, de ve ria a Co mis são
Exe cu ti va do PMDB sim ples men te ace i tar a sus pen-
são de uma con ven ção nas úl ti mas ho ras que an te ce-
di am a re a li za ção da Con ven ção Na ci o nal, com con -
vo ca ção de vi da men te pu bli ca da se gun do os di ta mes
le ga is, in clu si ve dan do opor tu ni da de a que o ilus tre
Se na dor se apre sen tas se como can di da to?

S. Exª te ria que re cor rer a al guém. Re cor rer ao
pró prio Mi nis tro pe din do re con si de ra ção? Sim. Mas
nada im pe dia a Di re ção Na ci o nal do Par ti do de bus -
car o Pre si den te da Cor te, a au to ri da de com pe ten te
para apre ci ar uma so li ci ta ção do Pre si den te Na ci o nal
do Par ti do. Foi o que acon te ceu. No en tan to, li gar a
de ci são de Pre si den te da Cor te à sua con di ção an te-
ri or de mi li tan te, isso nada tem a ver.

Daí mi nha pre o cu pa ção de fa zer cons tar dos
Ana is des ta Casa o con ce i to que te nho – e o tem tam -
bém o mun do po lí ti co bra si le i ro –, o mais ele va do, do
Mi nis tro Nel son Jo bim. S. Exª, com mu i ta com pe tên-
cia, pre si de o Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral nes ses dias
em que to dos os par ti dos po lí ti cos se pre pa ram para
o gran de em ba te que re dun da rá nas ele i ções do pró -
xi mo dia 6 de ou tu bro.

O Sr. Ro ber to Re quião (PMDB – PR) – V. Exª
me con ce de um apar te?

O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO) – Com mu -
i to pra zer, con ce do um apar te ao ilus tre Se na dor Ro -
ber to Re quião.

O Sr. Ro ber to Re quião (PMDB – PR) – O meu
apar te, Se na dor Iris Re zen de, é no sen ti do de co lo car
de uma for ma mais cla ra mi nha po si ção. Qu e ro di zer
a V. Exª que os elo gi os à bi o gra fia do Mi nis tro Nel son
Jo bim são dis pen sá ve is, pois am bos co nhe ce mos o
Mi nis tro. A mi nha crí ti ca foi a um des pa cho de S. Exª,
e não pelo fato de ter sido fe i to à no i te, na ma dru ga da.
Isso até me de i xou or gu lho so do Po der Ju di ciá rio bra -
si le i ro. Ima gi ne um po der ju di ciá rio que tra ba lha de
ma dru ga da, que dá a pres ta ção ju ris di ci o nal à ci da-
da nia mes mo às três, qua tro ho ras da ma nhã. É mag -
ní fi co. Mas isso se con tra põe ao fato de eu não en con-
trar o Pro to co lo do TSE aber to no dia se guin te. Ao
mes mo tem po que fico sa tis fe i to com o TSE que fun -
ci o na de ma dru ga da, fico es tu pe fa to com o fato de o
Tri bu nal não es tar fun ci o nan do de dia, quan do duas
con ven ções de par ti dos enor mes, o PMDB e o PSDB, 
es ta vam ocor ren do. A li mi nar do Mi nis tro Sál vio de Fi -
gue i re do ful mi nou o edi tal. Não fiz uma acu sa ção di -
re ta ao Mi nis tro Jo bim. Li um ar ti go do Cor re io Bra zi-
li en se que afir ma que foi S. Exª que ins tru iu a pe ti ção
re di gi da pe los ad vo ga dos do PMDB. Não fui eu que
dis se isso, foi o Cor re io Bra zi li en se. Li o ar ti go e, se
V. Exª es ta va pre sen te, não pode atri bu ir a mim o que
o Cor re io es cre veu. Atri bua a mim a de cla ra ção de
que não en con trei Mi nis tro nem o Pro to co lo do TSE
aber to no dia da Con ven ção. Ago ra, a li mi nar do Mi -
nis tro Sál vio ful mi na va o edi tal da Con ven ção que não 
pre via a can di da tu ra pró pria, e a ata, que ane xa mos,
não pre via a mi nha par ti ci pa ção. Então o edi tal foi ful -
mi na do por que não dava a mim a opor tu ni da de de
par ti ci par do pro ces so. Ora, o Mi nis tro Jo bim sus pen-
deu a li mi nar com base numa cé du la que não ti nha
am pa ro nem na ata nem no edi tal. Era um cor po ab -
so lu ta men te es tra nho. Se na dor Iris Re zen de, ten te
ra ci o ci nar da se guin te ma ne i ra: um ci da dão tem um
au to mó vel apre en di do por um juiz por fal ta da quar ta
via. Ou tro juiz sus pen de a or dem de bus ca e apre en-
são por que o ci da dão apre sen tou a quar ta via de uma 
bi ci cle ta im por ta da. Não há nexo ca u sal en tre os dois. 
A cé du la apre sen ta da foi um ar ti fí cio de úl ti ma hora
para ten tar fu gir à ação ful mi nan te do Mi nis tro Sál vio
de Fi gue i re do. Sem medo e com fran que za e le al da-
de, por que tal vez mi nha re la ção pes so al com o Mi nis-
tro Nel son Jo bim seja mais pro fun da e an ti ga que a
sua, o que es tou ful mi nan do é o fato de que me can -
ce la ram uma li mi nar que fa vo re cia ao gru po po lí ti co a
que per ten ço, den tro do Par ti do, sem ne nhu ma ra ci o-
na li da de in ter na. Logo de po is, saem as Li de ran ças do 
PMDB di zen do que a ques tão não é de di re i to, não é
for mal; é po lí ti ca. Não é po lí ti ca; é de di re i to.
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Con fes so a V. Exª que, se a Exe cu ti va ti ves se
me dado a opor tu ni da de de par ti ci par, mes mo sa ben-
do que o Par ti do in te i ro es ta va sen do ab du zi do por
um dis co vo a dor de pla ca ofi ci al com fi nal 45 e que a
cada mi nu to per día mos apo io nos Esta dos – por
exem plo, o apo io fan tás ti co que o Se na dor Ma gui to
Vi le la ha via nos as se gu ra do em Go iás se trans for mou
de po is de uma ne go ci a ção, cer ta men te mu i to lim pa,
lí ci ta e de cen te, com o Par ti do em Go iás, numa opo si-
ção e num voto ma ci ço na cha pa da co li ga ção – e
mes mo sa ben do que os fa tos es ta vam mu dan do, se a 
Exe cu ti va ti ves se pro pos to e con sig na do na ata a in -
clu são do meu nome e o da Vice-Pre si den te do
PMDB de São Pa u lo, Alda Mar co Antô nio, te ría mos
en cer ra do a ques tão. Mas não, eles co me te ram er ros
ju rí di cos bru ta is, er ra ram do pon to de vis ta le gal e for -
mal, têm uma Con ven ção fra u da da, adul te ra da, man -
dam uma cé du la que não tem su por te nem no edi tal,
nem na ata, e, com essa base, como no caso da quar-
ta via da bi ci cle ta, o Mi nis tro Nel son Jo bim ful mi na a
de ci são que sus pen dia o edi tal – e não a Con ven ção
– do Mi nis tro Sál vio de Fi gue i re do. Por tan to, não es ta-
mos jul gan do aqui o pas sa do do Mi nis tro Nel son Jo -
bim, es ta mos jul gan do uma de ci são. Pou co me im-
por ta se a con du ta de S. Exª  foi boa ou má na an te ri o-
ri da de des se pro ces so. No que me diz res pe i to, con si-
de ro mu i to boa. Como com pa nhe i ro de Parti do, fi ze-
mos al gu mas co i sas jun tos, pen sá va mos so bre mu i-
tos as sun tos da mes ma ma ne i ra. Mas de po is que
vejo ful mi na da a im pres so ra que ga ran ti ria a apu ra-
ção e a au di ta gem dos vo tos na pró xi ma ele i ção por
uma ação di re ta do Mi nis tro Nel son Jo bim e vejo no
Cor re io Bra zi li en se um re la tó rio da par ti ci pa ção do
Mi nis tro na ela bo ra ção de uma pe ti ção que S. Exª de -
ve ria des pa char, se me per doa que a mi nha pre o cu-
pa ção con ti nue; não é uma pre o cu pa ção in di vi du al.
Fui ins tru men to de um gru po po lí ti co para ofe re cer ao
meu Par ti do e ao Par ti do de V. Exª, ao nos so Par ti do
uma op ção. Nun ca pre ten di, nes se mo men to, ser can -
di da to ou não à Pre si dên cia da Re pú bli ca. Não fugi à
res pon sa bi li da de de, con tes tan do uma co li ga ção,
ofe re cer ao Par ti do uma op ção quan do con vo ca do
pe los com pa nhe i ros, como Paes de Andra de, Ma gui-
to Vi le la, Pe dro Si mon, o pes so al de São Pa u lo, Ores -
tes Qu ér cia, Sa ra i va Fe li pe, o Go ver na dor da Pa ra í-
ba, que che gou a me te le fo nar, dis se ram que es ta ri-
am co nos co. Se esse apo io não ocor reu, é um pro ble-
ma in ter no do Par ti do. Mas a ação do Pre si den te do
Tri bu nal de Jus ti ça na ela bo ra ção – se é que isso
ocor reu, se é que o Cor re io Bra zi li en se tem cer te za
do que pu bli cou – é ex tra or di na ri a men te sé ria, mu i to
mais sé ria do que as ações que de ram ori gem a cas -

sa ções de Par la men ta res nes te Con gres so. Sen do ou 
não Nel son Jo bim meu ami go – e con si de ro-o como
ami go e o res pe i to mu i to – res pe i to mu i to mais o pro -
ces so de mo crá ti co bra si le i ro. Por tan to, peço a V. Exª
que não faça res sal vas ao meu com por ta men to de
pa tri o ta, de de mo cra ta e de res pe i ta dor do es ta do de
di re i to. Fa lei com fran que za, acon se lha do a não di zer
nada, in clu si ve por V. Exª no iní cio da re u nião, que me
pe diu para de i xar de lado essa his tó ria e não me re fe-
rir mais a isso. Não está em jogo o Re quião ou o Jo -
bim, mas o pro ces so de mo crá ti co e a ga ran tia das
ele i ções. Nada ca la rá a mi nha voz nes ta oca sião nem
em oca sião al gu ma.

O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO) – Mu i to
obri ga do pelo apar te. Enten do que as pa la vras de V.
Exª es cla re cem, in clu si ve, sua con cep ção pes so al da
no bre za do Mi nis tro Jo bim como juiz e como ci da dão.
Ape nas sen ti-me no de ver, e o faço com mu i ta sa tis fa-
ção e fir me za, como o faz V. Exª, de ob ser var que o
Mi nis tro ou quem quer que seja que atue na pres ta-
ção de ser vi ços à so ci e da de está su je i to a crí ti cas e a
er ros. Mas, nes se caso, a ati tu de ou, va mos di zer, a
ação como Pre si den te do Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral,
não me re ce qua is quer re pa ros.

Nin guém, nes ta Casa ou na Con ven ção, en ten-
deu de cen su rar o tam bém ilus tre Mi nis tro, o Dr. Sál -
vio, por, à no i te, ha ver con ce di do li mi nar aten den do a
uma pe ti ção que bus ca va a sus pen são de uma Con -
ven ção Na ci o nal, como en ten do que nin guém pode
cen su rar aque le que está em uma es ca la aci ma, res -
pon den do pela Pre si dên cia de uma Cor te, com a
com pe tên cia de, in casu, dar a sua sen ten ça, em
qual quer hora do dia ou no i te, des de que o mo ti vo re -
que i ra ur gên cia. Foi o que acon te ceu.

Não me cabe cen su rar V. Exª. Con si de ro-o um
lu ta dor.

Mas ape nas que ro fa zer aqui não sei se um re -
pa ro, mas uma afir ma ção, para que V. Exª se tran qüi li-
ze: não par ti ci pei da re u nião a que V. Exª faz re fe rên-
cia, em que hou ve pa la vras de in cen ti vo à sua ati tu de
de en fren tar a can di da tu ra. Ali, como V. Exª dis se, es -
ta va o meu com pa nhe i ro de Ban ca da e de Esta do Se -
na dor Ma gui to Vi le la.

Se na dor Ro ber to Re quião, en ten do que o Se na-
dor Ma gui to Vi le la cum priu aqui lo que afir ma ra a V. Exª. 
Inclu si ve, quan do re u ni mos a re pre sen ta ção de Go iás
jun to à Con ven ção, ele dis se: “Não vou, em hi pó te se
ne nhu ma, con tra ri ar a quem quer que seja re la ti va-
men te à po si ção. Ago ra, te nho a mi nha, que já foi pu bli-
ca da, e vou cum pri-la”. Enten do que o Se na dor Ma gui-
to te nha vo ta do em V. Exª. Po rém, en ten do que nos sa
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Ban ca da, na sua ma i o ria, não te nha vo ta do em V.Exª,
mas, como eu pes so al men te, na ali an ça.

Hou ve, na ver da de, uma mu dan ça de po si ção.
Eu lu ta va, até há qua tro ou cin co dias, pela equi dis-
tân cia na ques tão pre si den ci al, para que os di re tó ri os
es ta du a is fi cas sem li vres para de fen der as po si ções
que achas sem mais con ve ni en tes, bus can do a ele i-
ção de um ma i or nú me ro de Go ver na do res, De pu ta-
dos fe de ra is e Se na do res, uma vez que aque la tese
da can di da tu ra pró pria ti nha sido frus tra da. E o Se na-
dor Ro ber to Re quião sabe que eu me frus trei e por
que me frus trei.

Tive opor tu ni da de de, em en tre vis ta no meu
Esta do, afir mar que a me lhor po si ção para o Par ti do,
àque la al tu ra, se ria tor nar-se in de pen den te quan to a
can di da tu ras pre si den ci a is. Mu dei de po si ção nos úl -
ti mos cin co dias. Mu dei e mu da ram co mi go mais de
90% dos de le ga dos de Go iás. E que ro di zer a V. Exª
que não hou ve, Se na dor Ro ber to Re quião  por que
nin guém te ria a pe tu lân cia de fazê-lo , qual quer ges to
se quer de fa vo res ou de po si ções con si de ra das ilí ci-
tas nes sa mu dan ça de po si ção. Mu da mos por en ten-
der que essa po si ção atu al, to ma da pela Con ven ção,
se ria a me lhor  e que ro que seja a me lhor.

Res pe i to as po si ções in di vi du a is de quem quer
que seja. Cres ci e vivi apren den do a res pe i tar as po si-
ções alhe i as, em to dos os sen ti dos. Ago ra, sem pre
me sen ti li vre para to mar as ati tu des que eu con si de-
ras se mais con ve ni en tes, so bre tu do na vida pú bli ca e
quan do es tão em jogo os in te res ses na ci o na is.

Assim, tor ço para que este Par ti do, mes mo er -
ran do tan to, tan to, con ti nue fa zen do o me lhor, por que,
como bem sa bem V. Exªs, há um nú me ro ex tra or di ná-
rio de bra si le i ros e de bra si le i ras que ain da têm con fi-
an ça no PMDB.

Sr. Pre si den te, dis se que não era essa a ques -
tão que me tra zia à tri bu na, e que a ci ta ria en pas sant
sim ples men te por uma ques tão de cons ciên cia. Mas,
gos ta ria, nes ta ses são – sei que o meu tem po está
qua se es go ta do –, de fa zer al gu mas con si de ra ções a
res pe i to da se gu ran ça pú bli ca no País.

Tive a hon ra de pre si dir a Co mis são Mis ta Espe -
ci al de Se gu ran ça Pú bli ca. Mis ta por ser cons ti tu í da
de Se na do res e de De pu ta dos, e es pe ci al por ser
uma co mis são tem po rá ria. Ela ago ra se re ú ne sim-
ples men te para apre ci ar as emen das aos pro je tos e
às pro pos tas de emen das cons ti tu ci o na is que fo rem
apre sen ta dos aqui e na Câ ma ra dos De pu ta dos.

Sr. Pre si den te, jus ti fi quei aqui a apre sen ta ção,
por mim, con clu í dos os tra ba lhos da Co mis são, de
uma pro pos ta de emen da cons ti tu ci o nal re fe ren te à

ma i o ri da de pe nal. Mu i tas mo vi men ta ções es tão sen -
do fe i tas, Bra sil afo ra, por au to ri da des pre o cu pa das
com a ques tão do me nor em nos so País, por en ti da-
des que tam bém tra ba lham a fa vor do me nor, ins ti tu i-
ções as mais res pe i ta das. E te nho no ta do, por meio
des sas po si ções mo men tâ ne as as su mi das por esta
ou aque la ins ti tu i ção, que elas não têm o co nhe ci-
men to exa to da pro pos ta de emen da cons ti tu ci o nal
que apre sen tei, em bo ra te nha sido pu bli ca da.

São inim pu tá ve is os me no res de 18 anos. A
nos sa emen da re duz a inim pu ta bi li da de para até os
16 anos. Ime di a ta men te, veio a re a ção, in clu si ve de
mem bros ilus tres des ta Casa. E gos ta ria de cha mar a
aten ção para o tex to da emen da que apre sen tei:

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:

Pa rá gra fo úni co. Os me no res de 18 e ma i o res
de 16 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.

Sr. Pre si den te, como V. Exª nota, a emen da não
re du ziu sim ples men te o li mi te mí ni mo de ida de de 18
para 16 anos, mas li mi ta mo-nos à essa re du ção
quan do o me nor pra ti car cri mes con tra a vida ou cri -
mes con si de ra dos, por lei, he di on dos. Sim ples men te
isso. E sei que essa pro pos ta re ce be rá emen da aqui
no Se na do ou até na Câ ma ra dos De pu ta dos, re du-
zin do o li mi te mí ni mo de 16 para 14 anos de ida de.

Os me no res de 18 e ma i o res de 16 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. Apro va da a emen da, o Con gres-
so Na ci o nal de ve rá apro var uma lei re gu lan do o cum -
pri men to des sas pe nas, que, na tu ral men te de ve rão
ser em pre sí di os se pa ra dos, e ou tras par ti cu la ri da des
que o Con gres so Na ci o nal en ten der ne ces sá ri as para 
a de vi da re cu pe ra ção do me nor.

Não po de mos, Sr. Pre si den te, a pre tex to de se
de fen der os me no res de 18 anos, de i xar a so ci e da de
bra si le i ra en tre gue a ban di dos pra ti ca men te in to cá ve-
is, por que as pe nas atri bu í das a es ses me no res pelo
Esta tu to da Cri an ça e do Ado les cen te são como qua -
se nada. Bas ta di zer que a pena má xi ma atri bu í da a
um me nor numa casa de re cu pe ra ção de me no res é
de três anos, mas para a ma i o ria dos me no res ela não 
vai além de seis a oito me ses .

Sr. Pre si den te, o mais gra ve é que es sas ca sas
des ti na das ao aten di men to de me no res in fra to res
não têm, em hi pó te se ne nhu ma, con se gui do ori en tar
es ses me no res para uma vida re gu lar. As es ta tís ti cas
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mos tram-nos que es ses ban di dos me no res ce i fam, a
cada dia, um nú me ro ma i or de vi das de pais de fa mí-
lia e de jo vens como eles, que aos ban dos di zi mam
ou tros ban dos.

Os au to res da ma i or par te dos cri mes pra ti ca-
dos hoje con tra pes so as como Tim Lo pes e tan tos ou -
tros que la bu tam no dia-a-dia e que, de re pen te, se
de pa ram, ao che gar em casa, com pes so as que lhes
ti ram a vida, como se isso fos se um ato ba nal, fo ram
au to res de inú me ros cri mes quan do ain da me no res.
Tal vez se, àque la épo ca, eles re ce bes sem uma pena
para va ler, mi lha res des ses mor tos de hoje se en con-
tra ri am vi vos.

Ao apre sen tar a emen da, eu di zia que pa í ses
con si de ra dos exem pla res na de fe sa dos di re i tos hu -
ma nos, como a Fran ça, a Ingla ter ra, os Esta dos Uni -
dos, a Ale ma nha, a Su í ça e tan tos ou tros, re du zi ram a 
ma i o ri da de pe nal para 13, 14 e 15 anos. Nós, no en -
tan to, fi ca mos sen sí ve is como se es ti vés se mos pra ti-
can do um ato de ar bi tra ri e da de ao apre sen tar uma
emen da, re du zin do para 16 anos e, ain da, li mi tan do a
pena aos cri mes he di on dos e con tra a vida.

Sr. Pre si den te, a nos sa emen da não é con tra o
jo vem que está es tu dan do na fa cul da de ou no co lé gio
nem con tra aque le que se de di ca à fa mí lia, aju dan do
o pai no sus ten to dos ir mãos, ou con tra o jo vem or de i-
ro, bem-edu ca do. A emen da é con tra o jo vem ban di-
do, con tra aque le que es co lheu o ca mi nho do cri me.

Sr. Pre si den te, não se deve com pa rar o jo vem
de 16 anos de hoje, que uti li za a Inter net e os me i os
so fis ti ca dos de co mu ni ca ção de mas sa, com o jo vem
de 30, 40, 50, 60 anos atrás. O jo vem de hoje tem mu i-
to mais co nhe ci men to do bem e do mal e uma per cep-
ção dos fa tos mu i to ma i or do que aque les que ti nham
21 anos quan do da apro va ção do Có di go Pe nal.

Des se modo, Sr. Pre si den te, apre sen tei essa
emen da com ab so lu ta ca u te la e ex tra or di ná rio es pí ri-
to pú bli co, pen san do no bem-es tar so ci al. Entre tan to,
não se ad mi te que o Esta do, como ins ti tu i ção de pre -
ser va ção da vida e res pon sá vel pela tran qüi li da de so -
ci al, fi que a bus car uma po lí ti ca de se gu ran ça pú bli ca
aos pe da ços. Ou o nos so País es ta be le ce uma po lí ti-
ca fir me, só li da e efi ci en te de se gu ran ça pú bli ca ou o
fu tu ro des sa so ci e da de tor nar-se-á im pre vi sí vel.

Evi den te men te, de ve mos pen sar na edu ca ção e 
na me lho ria de con di ções de vida da nos sa po pu la-
ção, pos si bi li tan do que, nes te País, to das as cri an ças
te nham vaga na es co la, que cada fa mí lia te nha casa
pró pria e as sis tên cia mé di ca a qual quer hora do dia
ou da no i te, que todo jo vem e che fe de fa mí lia te nha o
seu em pre go, a sua opor tu ni da de de tra ba lho. Isso é
im pres cin dí vel, mas o Esta do tem de bus car, agir e re -

a li zar uma po lí ti ca de se gu ran ça pú bli ca com me i os
su fi ci en tes para que o di re i to da pes soa hu ma na seja
de vi da men te res pe i ta do nes te País. 

Não será com po e sia, com ati tu des aqui ou aco -
lá que isso ocor re rá. Será com ações, e a pri me i ra de -
las é apro var o pro je to que a Co mis são de Se gu ran ça
Pú bli ca apre sen tou cri an do o Fun do Na ci o nal de Se -
gu ran ça Pú bli ca em que o Go ver no Fe de ral e os Go -
ver nos Esta du a is de ve rão des ta car um per cen tu al
para a sua cons ti tu i ção. Sem re cur sos, nun ca te re-
mos uma po lí cia à al tu ra das ne ces si da des de nos so
País e de nos so povo. Sem re cur sos, não te re mos
equi pa men tos, me i os de tra ba lho su fi ci en tes para
que os nos sos po li ci a is en fren tem os ban di dos ou te -
nham sa lá ri os con di zen tes.

Li nos jor na is que ha via uma pre ten são do Go -
ver no Fe de ral de cri ar na Po lí cia Fe de ral o De par ta-
men to de Po lí cia Far da da. É uma boa ini ci a ti va, mas
não será ape nas com ela que con te re mos a vi o lên cia,
Sr. Pre si den te. Se ria mais uma ati tu de, mas o ín di ce
de cri mi na li da de su bi ria. A pri me i ra ati tu de que o Go -
ver no Fe de ral pre ci sa to mar é co lo car as For ças
Arma das para vi gi ar as nos sas fron te i ras. O Go ver no
Fe de ral está gas tan do uma for tu na com a im plan ta ção
do Si vam na Ama zô nia. Se a Ma ri nha não for des ta ca da
para os rios da que la re gião, e a Ae ro náu ti ca, para der -
ru bar as ae ro na ves que aden tra rem o nos so ter ri tó rio
tra zen do ar mas e dro gas ilí ci tas, se não con tar mos com 
o Exér ci to bra si le i ro a vi gi ar os mi lha res e mi lha res de
qui lô me tros de nos sas fron te i ras com a Co lôm bia, a Ve -
ne zu e la, o Pa ra guai, a Bo lí via e com os de ma is pa í ses
fron te i ri ços, ja ma is será con ti do o con tra ban do de ar -
mas. Armas uti li za das pe los ban di dos são mu i to mais
so fis ti ca das, mu i to mais pe sa das do que as ar mas uti li-
za das pe los nos sos po li ci a is. Sem isso, não será con ti-
do o trá fi co de dro gas, que tem sido o ma i or mal na área 
do cri me. Em fun ção da dro ga é que mi lha res e mi lha res
de atos de li tu o sos são pra ti ca dos di a ri a men te em nos -
so ter ri tó rio. Se ria cor tar o mal pela raiz. O dia que o
nos so País con ti ver o con tra ban do de ar mas e o trá fi co
de dro gas, den tro de pou co tem po o ín di ce de cri mi na li-
da de será re du zi do sen sí vel e con si de ra vel men te em
nos so ter ri tó rio.

Assim, Sr. Pre si den te, es pe ro a com pre en são
das Srªs e dos Srs. Se na do res e da so ci e da de em re -
la ção à emen da que apre sen ta mos de re du ção par ci-
al da inim pu ta bi li da de dos jo vens do nos so País.

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

Du ran te o dis cur so do Sr. Íris Re zen-
de, o Sr. José Fo ga ça de i xa a ca de i ra da
pre si dên cia, que é ocu pa da pelo Sr. Luiz
Otá vio.
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O SR. PRESIDENTE (Luiz Otá vio) – Dan do se -
qüên cia à lis ta de ora do res ins cri tos, con ce do a pa la-
vra ao Se na dor José Fo ga ça, do PPS do Rio Gran de
do Sul.

O SR. JOSÉ FOGAÇA (Blo co/PPS – RS. Pro -
nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) –
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, as no tí ci as que
vêm da Argen ti na são cada vez mais pre o cu pan tes, e
apa ren te men te têm sido qua se que inú te is os in gen-
tes es for ços le va dos avan te pelo Pre si den te Edu ar do
Du hal de no sen ti do de ob ter apo io das ins ti tu i ções in -
ter na ci o na is, prin ci pal men te do Fun do Mo ne tá rio
Inter na ci o nal.

Isso tem le va do inú me ras pes so as, jor na lis tas,
ci da dãos, ci da dãs, com quem nos en con tra mos nas
ruas, nos ae ro por tos, nos su per mer ca dos, na fila dos
ban cos, en fim, nos vá ri os lu ga res pú bli cos que so-
mos sem pre le va dos a fre qüen tar, a nos per gun tar
pelo des ti no da Argen ti na. Obvi a men te, isso sem pre
re me te a uma ou tra per gun ta con se qüên cia, que é
so bre o des ti no do Mer co sul.

Há mu i tas co i sas im por tan tes na es tru tu ra ção
de um blo co re gi o nal, na es tru tu ra ção de um sis te ma
de in te gra ção de pa í ses. É pre ci so, é re co men dá vel, é 
bom, é po si ti vo que haja en tre es ses pa í ses uma in -
ter com ple men ta ri da de eco nô mi ca, ou seja, que um
país pro du za aqui lo que ou tro não pro duz ou que um
país seja mais pro du ti vo, mais com pe ti ti vo em um se -
tor, e o ou tro país te nha mais qua li da de, mais com pe-
tên cia, mais pro du ti vi da de em ou tros se to res. E essa
in ter com ple men ta ri da de aju da, in cre men ta o pro ces-
so de in te gra ção.

É bom, não es sen ci al, que haja uma pro xi mi da-
de po lí ti ca en tre es ses pa í ses, uma lín gua co mum,
uma cul tu ra e uma iden ti da de cul tu ral pró xi mas pelo
me nos. É im por tan te que es ses pa í ses te nham só li-
das ins ti tu i ções de co mér cio ex te ri or e que sa i bam
dar um ade qua do tra ta men to tri bu tá rio aos pro du tos
ex por ta dos e im por ta dos, ou seja, um ade qua do tra -
ta men to na po lí ti ca tri bu tá ria para as mer ca do ri as ob -
je to de tran sa ção en tre os pa í ses.

Ne nhu ma des sas ins ti tu i ções eco nô mi cas, en-
tre tan to, é ab so lu ta men te es sen ci al. Essas ins ti tu i-
ções de vem exis tir, é bom que exis tam, são po si ti vas
no sen ti do de aju dar a in cre men tar os pro ces sos de
in te gra ção, no sen ti do de tor nar mais per fe i tos os pro -
ces sos de in te gra ção, mas, na ver da de, o que é ab so-
lu ta men te es sen ci al, im pres cin dí vel, são três ele men-
tos, três pi la res que dão su por te e se gu ran ça efe ti va,
con ti nu i da de a um pro ces so de in te gra ção.

Em pri me i ro lu gar, a von ta de po lí ti ca de re a li zar
a in te gra ção, o de se jo cul tu ral e po li ti ca men te en ra i-
za do, em cada um dos po vos que se in te gram, de que
essa in te gra ção dê cer to. Em se gun do lu gar, é pre ci-
so que es ses po vos te nham uma cul tu ra de mo crá ti ca
e que te nham tam bém re la ções in ter nas ri go ro sa-
men te ba li za das por um sis te ma cons ti tu ci o nal ci vi li-
za do e de mo crá ti co.

O se gun do pi lar é a vida de mo crá ti ca in ter na e
um re la ci o na men to ex ter no vol ta do para a re so lu bi li-
da de de mo crá ti ca, ou seja, para a per ma nen te, ne-
ces sá ria e de se ja da luta pela de mo cra cia no pla no
ex ter no.

O ter ce i ro ele men to, tam bém im pres cin dí vel, é a 
exis tên cia de mí ni mos pa râ me tros, de mí ni mos pa-
drões de har mo ni za ção ma cro e co nô mi ca. Os ní ve is e 
os ín di ces eco nô mi cos des ses pa í ses não po dem ter
dis pa ri da des mu i to vi o len tas, não po dem ter di fe ren-
ças que im pe çam que haja, en tre eles, uma con vi vên-
cia ade qua da, um ní vel de tran sa ções co mer ci a is in -
ten so e cres cen te. De modo, Sr. Pre si den te, que essa
é a ques tão do Mer co sul.

O Mer co sul tem, em pri me i ro lu gar, a von ta de
po lí ti ca ori gi nal dos po vos que o in te gram: pa ra gua i-
os, ar gen ti nos, uru gua i os, bra si le i ros e, ago ra, chi le-
nos e bo li vi a nos, que de se jam sin ce ra men te trans for-
mar esse blo co re gi o nal num só li do, de fi ni ti vo e ir re-
ver sí vel pro ces so de in te gra ção eco nô mi ca.

A von ta de po lí ti ca não é pro ble ma; ela se ex-
pres sa nas po si ções dos par ti dos po lí ti cos, nas po si-
ções ado ta das pe los can di da tos à Pre si dên cia da Re -
pú bli ca e nos seg men tos or ga ni za dos da so ci e da de.
Por tan to, não há nem no Pa ra guai nem na Argen ti na,
mu i to me nos no Bra sil, ne nhum seg men to or ga ni za-
do, con sis ten te, ca paz de se ma ni fes tar con tra o Mer -
co sul ou de dar iní cio a uma mo bi li za ção po lí ti ca con -
tra o Mer co sul. Isso é ób vio por que é vi sí vel, por que é
pal pá vel.

A se gun da exi gên cia, e essa tam bém não me re-
ce re pa ros, a exis tên cia de es tru tu ras de mo crá ti cas in -
ter nas, é apli cá vel a to dos os pa í ses do Mer co sul – ao
Chi le, à Bo lí via, ao Bra sil, ao pró prio Pa ra guai, que
pre ser vou suas ins ti tu i ções de mo crá ti cas ape sar das
ame a ças so fri das, e fe liz men te à pró pria Argen ti na. A
cri se mais agu da, a ex pe riên cia mais do lo ro sa que
está sen do vi vi da por esse povo ir mão e ami go que é o
povo ar gen ti no não tem sus ci ta do se quer a sus pe i ta
de que haja al gum gru po de se jo so de de ses ta bi li zar a
de mo cra cia; o res pe i to às ins ti tu i ções de mo crá ti cas, à
tri par ti ção dos Po de res, ao equi lí brio e in ter de pen dên-
cia dos Po de res; a su ces são tem se dado den tro das
exi gên ci as e pa drões es ta be le ci dos pela Cons ti tu i ção.
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De modo que a de mo cra cia, que é a se gun da
exi gên cia fun da men tal, está pre ser va da no seio do
Mer co sul, sim ples men te por que di ta du ras não se in -
te gram. Não há exem plos de pa í ses do mi na dos por
go ver nos in te i ra men te au to crá ti cos e di ta to ri a is que
se jam ca pa zes de se in te grar. A sim ples exis tên cia de 
uma nó doa di ta to ri al em meio a pa í ses de mo crá ti cos
já é mo ti vo para rom per a es tru tu ra so be ra na da in te-
gra ção. Por tan to, esse é um ou tro óbi ce, Sr. Pre si den-
te, que não exis te nes te caso. Bra sil, Argen ti na, Chi le,
Pa ra guai e Bo lí via, to dos es tão in te i ra men te com pro-
me ti dos com es tru tu ras e ins ti tu i ções de mo crá ti cas.

Mas, sem dú vi da al gu ma, o mal que afli ge e per-
tur ba os ca mi nhos do Mer co sul está lo ca li za do na ter -
ce i ra exi gên cia, nes se ter ce i ro pi lar, im pres cin dí vel a
um pro ces so de in te gra ção, que é uma mí ni ma har -
mo ni za ção ma cro e co nô mi ca. Há pes so as de opi-
niões va ri a das a esse res pe i to, mas, in dis cu ti vel men-
te, há um cer to con sen so no sen ti do de en ten der que
o Mer co sul está, nes se mo men to, so fren do, pa de cen-
do jus ta men te da to tal au sên cia de har mo ni za ção
ma cro e co nô mi ca. Por que um re gi me de sal va guar-
das como o que foi cons tru í do até aqui, den tro da
zona adu a ne i ra do Mer co sul, é um re gi me com ple xo,
rico em de ta lhes, que le vou e exi giu um enor me tem -
po de tra ta ti vas, de su ba cor dos, le vou a uma sé rie de
con ven ções e con vê ni os en tre os di ver sos pa í ses. As
res sal vas po dem ser con si de ra das re al men te uma
en ge nha ria mi cro cós mi ca de gran de di fi cul da de, ex -
tre ma men te com pli ca da e com ple xa; mas ela exis te,
foi es ta be le ci da e está aí fun ci o nan do, Sr. Pre si den te.
Por tan to, ela tam bém não é ca u sa im pe di en te do su -
ces so do Mer co sul. O que fal ta re al men te são po lí ti-
cas co muns na qui lo que diz res pe i to à ma cro e co no-
mia: taxa de ju ros, po lí ti ca cam bi al, mo e da, in fla ção,
dí vi da pú bli ca in ter na, dé fi cit pú bli co, mé di as de meta
in fla ci o ná ria. Infe liz men te, nes se ter re no há uma dis -
cre pân cia to tal e ab so lu ta, há uma dis si pa ção to tal da
ne ces sá ria har mo nia, da bus ca da uni for mi da de ne -
ces sá ria aos ob je ti vos de se ja dos.

É bom lem brar que a União Eu ro péia – que é um 
su ces so em ter mos de in te gra ção, em ter mos de for -
ma ção de um blo co re gi o nal in te gra do – pas sou pelo
seu mo men to crí ti co quan do de ci diu o Tra ta do de Ma -
as tricht, no iní cio dos anos 1980. Ali, a Eu ro pa to mou
um rumo, as su miu um ca mi nho, pe gou uma di re ção.
Na que le mo men to, o Mer ca do Co mum Eu ro peu, em
pro ces so de cons tru ção, po de ria en trar em dé bâ cle
ou se con so li dar de fi ni ti va men te. Mas a de ci são ou sa-
da, sé ria, con sis ten te, ma du ra e sa cri fi ci al ado ta da
pe los po vos eu ro pe us cons ti tu iu a base da so li dez do
pro ces so de in te gra ção.

O que es ta be le cia o Tra ta do de Ma as tricht?
Esta be le cia al guns pa drões de har mo nia ma cro e co-
nô mi ca como por exem plo: para um país in te grar a
União Eu ro péia, in te grar a ser pen te mo ne tá ria que
cul mi na ria na mo e da co mum não po de ria ter mais do
que 60% do seu PIB como va lor da sua dí vi da pú bli ca
in ter na. Ou seja, a dí vi da pú bli ca in ter na não po de ria
ul tra pas sar 60% do Pro du to Inter no Bru to. To dos os
pa í ses de ve ri am se ajus tar a es ses ní ve is e a esse
pa drão. É bom lem brar aqui que, a esse tem po, no iní -
cio da dé ca da de 80, a Itá lia ti nha uma dí vi da pú bli ca
su pe ri or a 100% do seu Pro du to Inter no Bru to. É bem
ver da de que os tí tu los da dí vi da pú bli ca in ter na da Itá -
lia ti nham pra zos lon gos e ju ros mu i to mais ba i xos do
que os co nhe ci dos pe los pa í ses da Amé ri ca do Sul.
Mas isso não re ti ra a im por tân cia do fato de que a Itá -
lia se sub me teu, ao lon go de duas dé ca das, a um
duro e amar go pro ces so de mu dan ças in ter nas que a
trans for ma ram em um país in te i ra men te apto, in te i ra-
men te ha bi li ta do a con vi ver em um pro ces so de in te-
gra ção ma du ro como o da União Eu ro péia, ado tar o
Euro e in te grar-se ple na men te, tal como tem acon te-
ci do. E re pi to aqui: não foi um par ti do de di re i ta que
im pôs à Itá lia esse re gi me de ma tu ri da de eco nô mi ca,
de se ri e da de fi nan ce i ra. Foi o par ti do que re sul tou da
evo lu ção do Par ti do Co mu nis ta Ita li a no, o Par ti do de
Mas si mo D’Alema e Ro ma no Pro di, o Par ti to De mo-
cra ti co del la Si nis tra, que re ce beu, após a cri se da de -
mo cra cia cris tã na Itá lia, a he ran ça de di fi cul da des,
de de sa jus te, e im pôs a si mes mo como in cum bên cia,
como ta re fa his tó ri ca, co lo car a Itá lia como um País
ha bi li ta do a in te grar-se ple na men te no Mer ca do Co -
mum Eu ro peu e par ti ci par do pro ces so de for ma ção
da ser pen te mo ne tá ria que le vou à con so li da ção do
euro, hoje uma re a li da de ine gá vel no mun do.

Pois olhem: acho eu que essa ta re fa, tal vez, al -
guns dos can di da tos à Pre si dên cia da Re pú bli ca no
Bra sil que aí es tão não pos sam de i xar de en ca rar
como res pon sa bi li da de fu tu ra, mas ime di a ta, que irá
agre di-los qua se no pri me i ro dia da pos se, em 2003: a 
ne ces si da de de res pon der de for ma ca bal, ir re tor quí-
vel, pe remp tó ria e in du vi do sa se o Bra sil de se ja, ou
não, con ti nu ar sen do um País so be ra na men te in te-
gra do no con tex to do Mer co sul. Por que se o Bra sil as -
sim o de se ja, pre ci sa sa ber que ele, o nos so País, e
os ou tros que in te gram o Mer co sul pre ci sam tra ba lhar
se ri a men te na di re ção des sa har mo ni za ção ma cro e-
co nô mi ca.

Um dos ou tros ele men tos fun da men ta is de Ma -
as tricht foi a de fi ni ção de um dé fi cit pú bli co não su pe-
ri or a 3% ao lon go de uma dé ca da, pelo me nos. O
com pro mis so com li mi tes ex tre ma men te ra zoá ve is de 

Junho de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira  18 12171

JUNHO 200234    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



dé fi cit pú bli co era tam bém exi gên cia mí ni ma es sen ci-
al para o in gres so na ser pen te mo ne tá ria. E, por fim, o 
es ta be le ci men to de me tas de in fla ção ou de pa drões
in fla ci o ná ri os, que não es ti ves sem pelo me nos 1,5 %
aci ma da mé dia de cin co ou tros pa í ses que in te gram
o blo co re gi o nal.

É duro, é di fí cil, é pre ci so às ve zes até abrir mão
de um cer to con ce i to re la ti vo de so be ra nia? Sim, tal -
vez seja ne ces sá rio, mas o euro está tra zen do in de-
pen dên cia e au to no mia mo ne tá ria para a Eu ro pa.
Doze pa í ses eu ro pe us per de ram as suas mo e das
pró pri as. A Fran ça per deu uma mo e da de 900 anos, o
fran co, em tro ca do euro, que é a mo e da de doze pa í-
ses eu ro pe us; mas abriu mão des sa re la ti va so be ra-
nia por que quer ter so be ra nia em re la ção a ou tros
cen tros de po der mais po de ro sos. Hoje o euro se tor -
na uma mo e da com vida pró pria, in de pen den te em
re la ção ao dó lar. Há no mun do, sim, uma mo e da ca -
paz de con fron tar o dó lar e esta mo e da é o euro, sem
dú vi da ne nhu ma.

Esse pro ces so foi mu i to di fí cil, ex tre ma men te
sa cri fi ci al e exi giu gran de za. Na Fran ça, com o Par ti-
do So ci a lis ta, e na Itá lia, com o ex-Par ti do Co mu nis ta,
hoje de no mi na do Par ti to del la Si nis tra, de Ma xi mo
Da le ma, den tre ou tros, os par ti dos que fi ze ram as
gran des mu dan ças es tru tu ra is in ter nas em pa í ses lí -
de res e tão im por tan tes como Fran ça e Itá lia, para
que isso se tor nas se pos sí vel, Sr. Pre si den te.

O que pos so di zer aqui, nes te mo men to, é que
tal vez en tre ques tões que são hoje gri tan tes, cla mo-
ro sas e que aí es tão ulu lan do, no sen ti do de cha mar a 
aten ção dos can di da tos à Pre si dên cia da Re pú bli ca,
sem dú vi da que está esta: a de as su mir com pro mis so
para o fu tu ro no sen ti do de lu tar, com pro me ter e de
as su mir os ris cos, mas de não abrir mão des te pro je to
de in te gra ção que nos tor na so li dá ri os na Amé ri ca do
Sul e nos faz um nú cleo duro de au to de ter mi na ção,
de in de pen dên cia e de au to no mia na Amé ri ca do Sul.
Ca pa zes, sim, de num fu tu ro pró xi mo en fren tar a
Alca, que virá, mas cu jas re gras se rão tão pi o res ou
tão me lho res para o Bra sil e para os Pa í ses da Amé ri-
ca do Sul, quan to mais ou quan to me nos sa i ba mos
es tru tu rar com se ri e da de um Mer co sul só li do, vi go ro-
so e du ra dou ro, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Otá vio) – Con ce do a
pa la vra ao Se na dor Ma u ro Mi ran da, do PMDB de Go -
iás; logo após, ao Se na dor Artur da Tá vo la, do PSDB
do Rio de Ja ne i ro.

O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO. Pro-
nun cia o se guin te dis cur so.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, vol to à tri bu na des ta Casa, nes ta
opor tu ni da de, com o pro pó si to de co men tar, mais

uma vez, a ques tão das al tas ta xas de ju ros ain da
pra ti ca das no Bra sil, tema que con si de ro dos mais
fun da men ta is para o ple no de sen vol vi men to de nos -
so País.

Nos dias de hoje, quan do se fala em ta xas de ju -
ros, não po de mos pres cin dir da ava li a ção do que se
pas sa no mun do e como o Bra sil pode ser afe ta do. A
glo ba li za ção au men tou sen si vel men te a im por tân cia
de acom pa nhar mos os mo vi men tos de ou tros pa í ses,
seus ín di ces ofi ci a is de in fla ção e ou tros in di ca do res
que me çam suas ati vi da des na ci o na is e in ter na ci o na-
is e, prin ci pal men te, os seus ris cos ma cro e co nô mi-
cos, que po de rão ge rar cri ses que se re fli tam em nos -
sos pa í ses.

Qu an do eclo diu a cri se me xi ca na, em 1994, os
go ver nan tes di zi am que o pro ble ma se ria con tor na do
em um ano. No en tan to, o Mé xi co, que se guiu fi el men-
te as ori en ta ções do Fun do Mo ne tá rio Inter na ci o nal,
que brou. Em agos to de 1997, veio a cri se asiá ti ca,
com efe i tos ain da mais de vas ta do res. Me nos de um
ano de po is, a eco no mia rus sa ia à ban car ro ta. Atu al-
men te, vi ve mos com a di fí cil si tu a ção de nos sa vi zi-
nha Argen ti na, cuja cri se ain da não se en ca mi nhou
para qual quer pro ces so fir me de so lu ção du ra dou ra.

Nos qua tro ca sos, fo ram ob ser va das ca rac te rís-
ti cas co muns pré vi as, como a per sis ten te exis tên cia
de dé fi cit fis cal do Esta do, de con tro le da taxa de
câm bi os em pa ta ma res ir re a is, de dé fi cit no ba lan ço
de pa ga men tos, de sig ni fi ca ti vo cres ci men to da dí vi-
da pú bli ca e de prá ti ca de al tas ta xas de ju ros.

Sr. Pre si den te, te mos ob ser va do no Bra sil a
ocor rên cia de to das as fon tes ge ra do ras de pro ble-
mas aci ma lis ta das e não é ilí ci to su por que po de re-
mos ca mi nhar, em al gum mo men to, para uma cri se
de gra ves pro por ções, que não será con jun tu ral e es -
pe cu la ti va, como já en fren ta mos, mas es tru tu ral pelo
rom pi men to dos pa drões ma cro e co nô mi cos de equi -
lí brio e pela in ca pa ci da de de sua so lu ção com os nos -
sos pró pri os re cur sos.

O que fa zer, en tão?
O mo de lo bra si le i ro tem sido ba se a do, fun da-

men tal men te, na re gu la men ta ção da de man da por
ca pi ta is e por bens de ser vi ço, que tem sido im po ten-
te para re ver ter a si tu a ção es tru tu ral do em po bre ci-
men to que te mos vi vi do. De ve mos, en tão, mu dar o
en fo que bá si co de atu a ção do Esta do no que se re fe-
re à po lí ti ca eco nô mi ca, pas san do a tra ba lhar in ten-
sa men te o ou tro ve tor da ba lan ça: a ge ra ção de ofer -
ta, ao mes mo tem po em que o Go ver no deve equi li-
brar suas con tas in ter nas e ex ter nas. Uma sig ni fi ca ti-
va ex pan são de nos sa ca pa ci da de de pro du zir ri que-
za é, sem dú vi da, o me lhor ca mi nho para um novo
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Bra sil, uma vez que isso irá di mi nu ir a im por tân cia re -
la ti va de nos so dé fi cit e irá ra pi da men te pro du zir os
ex ce den tes ne ces sá ri os para se ini ci ar um pro ces so
de re du ção da dí vi da pú bli ca.

A re ce i ta é sim ples e o pas so ini ci al não tem
nada de com pli ca do e já foi dado em te o ria. Tra ta-se
de nos sa já vi gen te Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal.
Seu cum pri men to e fis ca li za ção com fir me pe na li za-
ção das in fra ções é fun da men tal para que se es tan-
que a tor ne i ra dos gas tos pú bli cos in com pa tí ve is com
a ar re ca da ção de to dos os en tes da fe de ra ção. No en -
tan to, a ge ra ção de ri que za exi ge uma sé ria pro vi dên-
cia quan to à re du ção das ta xas de ju ros por quan to a
mi gra ção de re cur sos do se tor fi nan ce i ro para o se tor
pro du ti vo está sen do ne ga ti va men te in flu en ci a da
pela alta ren ta bi li da de do mer ca do fi nan ce i ro. Não te -
mos cer te za, ou tros sim, quan to ao ris co de tal ce ná-
rio, pois con fi gu ra-se im pos sí vel, a lon go pra zo, a ma -
nu ten ção de tais com pro mis sos de re mu ne ra ção,
sem que uma con tra par ti da de ge ra ção de ri que zas
sus ten te o ser vi ço da dí vi da que já com pro me te cer ca
de 13% do PIB na ci o nal a cada ano.

Pre ci sa mos ter a co ra gem de exi gir dos nos sos
cre do res a ace i ta ção de uma po lí ti ca de re du ção sis -
te má ti ca, fir me e rá pi da das ta xas de ju ros, que ve nha
a ofe re cer ao se tor pro du ti vo uma taxa de ju ros de um
dí gi to para pra zos su pe ri o res a dez anos.

Essas duas con di ções são re qui si tos fun da-
men ta is para que ocor ra uma re vo lu ção, abran gen te
e du ra dou ra, em nos sa ca pa ci da de de cres ci men to
eco nô mi co e, por tan to, na ge ra ção de em pre gos.

Srªs e Srs. Se na do res, não po de mos de i xar de
re co nhe cer, sem alar mis mo, mas com a res pon sa bi li-
da de que nos cabe, que a si tu a ção é gra ve. Esta mos
vi ven do um mo men to em que a eu fo ria do mer ca do fi -
nan ce i ro glo ba li za do foi mi na da pe las cons tan tes cri -
ses fi nan ce i ras e, por con se qüên cia, onde o ca pi tal
bus ca mo da li da des de apli ca ção mais se gu ras.

Te mos, in du bi ta vel men te, um dos ma i o res po-
ten ci a is de ge ra ção de ri que za do uni ver so, mas ain -
da con vi ve mos com as in cer te zas ca pa zes de aba lar
as eco no mi as de pa í ses pe ri fé ri cos. Con tra isso, te-
mos que de mons trar a nos sa ca pa ci da de de man ter
uma po lí ti ca eco nô mi ca con sis ten te e que po de mos e 
de ve mos pro cu rar um uso ma xi mi za do do po ten ci al
que nos sa Na ção ofe re ce aos bra si le i ros e a to dos
que aqui vi e rem in ves tir.

O Bra sil pre ci sa con ti nu ar a atra ir o ca pi tal ex ter-
no, não para es pe cu lar ou fi nan ci ar os rom bos que fo -
ram ge ra dos, mas para pro du zir ex ce den tes que os
eli mi nem.

Sr. Pre si den te, te nho a con vic ção de que uma
po lí ti ca de que da das ta xas de ju ros é o ca mi nho para
um novo tem po em nos sa Pá tria.

Não se pode sus ten tar, em mé dio pra zo, uma
taxa de ju ros re a is aci ma de 20% ao ano, sob pena
de com ple ta des tru i ção do se tor pro du ti vo na ci o nal,
além de im pe dir a re gu la ri za ção das con tas do se tor
pú bli co.

Cada pon to per cen tu al de au men to na taxa de
ju ros, sig ni fi ca mais de R$2 bi lhões de gas tos anu a is
para o Bra sil e me nos re cur sos para o se tor pro du ti vo
e para as po lí ti cas so ci a is de res pon sa bi li da de do
Esta do.

Assim, re du zir as ta xas de ju ros tem um im-
pac to di re to e pro fun do em nos sa ca pa ci da de de
cres ci men to e de atu a ção do Esta do em prol de
nos sa so ci e da de e, por isso, deve ser ob je to de nos -
sa re do bra da aten ção e de ação fir me para que tal
ob je ti vo seja al can ça do.

Sr. Pre si den te, era o que ti nha a di zer nes te
mo men to.

Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Otá vio) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Artur da Tá vo la.

DISCURSO PROFERIDO PELO SR.
SENADOR ARTUR DA TÁVOLA QUE,
RETIRADO PARA REVISÃO PELO ORADOR,
SERÁ PUBLICADO OPORTUNAMENTE.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Otá vio) – Não há
mais ora do res ins cri tos.

So bre a mesa, pro pos ta de emen da à Cons ti-
tu i ção que pas so a ler.

É lida a se guin te:

PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 28, DE 2002

Alte ra a for ma de pro vi men to dos
car gos da ma gis tra tu ra que com põem o
Su pre mo Tri bu nal Fe de ral e os de ma is
tri bu na is do Po der Ju di ciá rio.

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 Os arts. 84, 92, 94, 101, 104, 107, 111,
115, ll9 e 123 da Cons ti tu i ção Fe de ral pas sam a vi -
go rar com as se guin tes al te ra ções:
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“Art. 84. ................................................
XIV – no me ar, após in di ca ção do Se na-

do Fe de ral, os Go ver na do res de Ter ri tó ri os, o
Pro cu ra dor-Ge ral da Re pú bli ca, o pre si den te
e os di re to res do Ban co Cen tral e ou tros ser -
vi do res, quan do de ter mi na do em lei;

.....................................................“(NR)
“Art. 92. ................................................
§ 1º É ve da da a par ti ci pa ção do Po der

Exe cu ti vo em qual quer fase do pro vi men to
dos car gos do Po der Ju di ciá rio.

§ 2º O Su pre mo Tri bu nal Fe de ral e os
Tribu na is Su pe ri o res têm sede na Ca pi tal
Fe de ral e ju ris di ção em todo o ter ri tó rio na -
ci o nal.”(NR)

“Art. 94. ................................................
Pa rá gra fo úni co. Re ce bi das as in di ca-

ções, o tri bu nal for ma rá lis ta trí pli ce, en vi an-
do-a ao ór gão com pe ten te para a no me a-
ção, que, nos vin te dias sub se qüen tes, es-
co lhe rá um de seus in te gran tes e edi ta rá o
ato cor res pon den te.”(NR)

“Art. 101. O Su pre mo Tri bu nal Fe de ral
com põe-se de onze Mi nis tros, es co lhi dos
den tre ci da dãos com mais de trin ta e cin co
e me nos de ses sen ta e cin co anos de ida de,
de no tá vel sa ber ju rí di co e re pu ta ção ili ba-
da, por co lé gio ele i to ral in te gra do pe los pre -
si den tes dos Tri bu na is Su pe ri o res, Tri bu na is
Re gi o na is Fe de ra is e Tri bu na is de Jus ti ça
es ta du a is.

§ 1º A no me a ção de ma gis tra dos de
car re i ra para o Su pre mo Tri bu nal Fe de ral
não po de rá ex ce der a ma i o ria ab so lu ta de
sua com po si ção.

§ 2º A no me a ção dos Mi nis tros será efe tu a da
pelo Pre si den te do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, após
apro va da a es co lha pela ma i o ria ab so lu ta do Se na do
Fe de ral.”(NR)

“Art. 104. .............................................
Pa rá gra fo úni co. Os Mi nis tros do Su pe-

ri or Tri bu nal de Jus ti ça se rão no me a dos
pelo Pre si den te do Su pre mo Tri bu nal Fe de-
ral, den tre bra si le i ros com mais de trin ta e
cin co e me nos de ses sen ta e cin co anos, de 
no tá vel sa ber ju rí di co e re pu ta ção ili ba da,
de po is de apro va da a es co lha pelo Se na do
Fe de ral, sen do:

.....................................................”(NR)
“Art. 107. Os Tri bu na is Re gi o na is Fe-

de ra is com põem-se de, no mí ni mo, sete ju i-

zes, es co lhi dos, quan do pos sí vel, na res-
pec ti va re gião e no me a dos pelo Pre si den te
do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral den tre bra si le i-
ros com mais de trin ta e cin co e me nos de
ses sen ta e cin co anos, sen do:“(NR)

“Art. 111. .............................................
..............................................................
§ 1º O Tri bu nal Su pe ri or do Tra ba lho

com por-se-á de de zes se te Mi nis tros, to ga-
dos e vi ta lí ci os, es co lhi dos den tre bra si le i ros
com mais de trin ta e cin co e me nos de ses -
sen ta e cin co anos, no me a dos pelo Pre si-
den te do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, após
apro va ção pelo Se na do Fe de ral, dos qua is
onze es co lhi dos den tre ju i zes dos Tri bu na is
Re gi o na is do Tra ba lho, in te gran tes da car re-
i ra da ma gis tra tu ra tra ba lhis ta, três den tre
ad vo ga dos e três den tre mem bros do Mi nis-
té rio Pú bli co do Tra ba lho.

§ 2º O Tribu nal en ca mi nha rá ao Pre si-
den te do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral lis tas trí -
pli ces, ob ser van do-se, quan to às va gas des -
ti na das aos ad vo ga dos e aos mem bros do
Mi nis té rio Pú bli co, o dis pos to no art. 94; as
lis tas trí pli ces para o pro vi men to de car gos
des ti na dos aos ju i zes da ma gis tra tu ra tra ba-
lhis ta de car re i ra de ve rão ser ela bo ra das
pe los Mi nis tros to ga dos e vi ta lí ci os.

.....................................................”(NR)
“Art. 115. Os Tri bu na is Re gi o na is do

Tra ba lho se rão com pos tos de ju í zes no me a-
dos pelo Pre si den te do Su pre mo Tri bu nal
Fe de ral, ob ser va da a pro por ci o na li da de es-
ta be le ci da no § 2º do art. 111.

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

“Art. 119. .............................................
..............................................................
II – por no me a ção do Pre si den te do

Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, dois ju i zes den tre
seis ad vo ga dos de no tá vel sa ber ju rí di co e
ido ne i da de mo ral, in di ca dos pelo res pec ti vo
ór gão de re pre sen ta ção de clas se.

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

“Art. 123. O Su pe ri or Tri bu nal Mi li tar
com por-se-á de quin ze Mi nis tros vi ta lí ci os,
no me a dos pelo Pre si den te do Su pre mo Tri-
bu nal Fe de ral, de po is de apro va da a in di ca-
ção pelo Se na do Fe de ral, sen do três den tre
ofi ci a is-ge ne ra is da Ma ri nha, qua tro den tre
ofi ci a is-ge ne ra is do Exér ci to, três den tre ofi -
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ci a is-ge ne ra is da Ae ro náu ti ca, to dos da ati -
va e do pos to mais ele va do da car re i ra, e
cin co den tre ci vis.

Pa rá gra fo úni co. Os Mi nis tros ci vis se-
rão es co lhi dos den tre bra si le i ros ma i o res de
trin ta e cin co e me nos de ses sen ta e cin co
anos, sen do:

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

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

Jus ti fi ca ção

Se gun do re gis tra a dou tri na, a ma i or pre o cu pa-
ção do cons ti tu ci o na lis mo, des de sem pre, foi cri ar
me ca nis mos de en ge nha ria cons ti tu ci o nal que, apli -
ca dos pe las na ções na es tru tu ra ção de seus res pec ti-
vos Esta dos, evi tas sem toda for ma de exer cí cio ar bi-
trá rio do po der es ta tal, ob je ti van do so bre tu do a pre -
ser va ção dos di re i tos e ga ran ti as in di vi du a is.

Sob essa tô ni ca, como é no tó rio, após sé cu los
de lu tas con tra o des po tis mo dos reis, sur giu o cha-
ma do prin cí pio da se pa ra ção dos po de res, ex pos to
por Mon tes qui eu em seu O Espí ri to das Leis, que, a
par tir dos sé cu los XVIII e XIX, gran je ou enor me re-
cep ti vi da de en tre as na ções, re ce ben do uma de suas
apli ca ções prá ti cas mais co nhe ci das na Cons ti tu i ção
Ame ri ca na de 1787, fa mo sa pelo seu sis te ma de fre i-
os e con tra pe sos (checks and ba lan ces), pos te ri or-
men te trans plan ta do, com al gu mas adap ta ções, para
a nos sa pri me i ra Cons ti tu i ção Re pu bli ca na, de 1891,
por ins pi ra ção e in fluên cia de Rui Bar bo sa.

Des de en tão, to das as nos sas Cons ti tu i ções
têm re pe ti do, na es tru tu ra ção do Esta do bra si le i ro, o
alu di do sis te ma, que, en tre nós, tem como uma de
suas ma ni fes ta ções ca rac te rís ti cas a es co lha e no-
me a ção, pelo Pre si den te da Re pú bli ca, dos ocu pan-
tes dos car gos da ma gis tra tu ra que in te gram as Cor -
tes do Po der Ju di ciá rio, a par tir do Su pre mo Tri bu nal
Fe de ral.

Res sal te-se que, ao ana li sar o sis te ma em
ques tão, de fi niu-o Jef fer son como aque le em que “os
po de res es tão de tal for ma re par ti dos e equi li bra dos
en tre os di fe ren tes ór gãos que ne nhum pode ul tra-
pas sar os li mi tes es ta be le ci dos pela Cons ti tu i ção
sem ser efi caz men te de ti do e con ti do pe los ou tros”
(apud Ge or ge Bur de au, Tra i té de Sci en ce Po li ti que,
vol. V, pág. 710). Ou seja, em vez de con fi a rem cada
fun ção a seu ór gão es pe ci a li za do, os ela bo ra do res da 
Cons ti tu i ção Ame ri ca na de 1787, como en fa ti za Mar -
cel lo Ca e ta no, “não só fra ci o na ram as fun ções, como
tam bém es ta be le ce ram a co la bo ra ção for ça da de vá -

ri os ór gãos no exer cí cio de cada uma. E isto, sem pre
como mero pro ces so téc ni co de evi tar o des po tis mo,
li mi tar a au to ri da de e ga ran tir as li ber da des in di vi du a-
is e não em ho me na gem a qual quer te o ria abs tra ta”
(Ma nu al de Ciên cia Po lí ti ca e Di re i to Cons ti tu ci o nal,
Alme di na, 1996, pág. 195 –  gri fo nos so).

Ora, a nin guém é dado ne gar que, en tre nós, por 
va ri a das ra zões que aqui se quer con vém men ci o nar-
mos, essa “co la bo ra ção for ça da” do Po der Exe cu ti vo,
pela es co lha e no me a ção dos ocu pan tes dos car gos
das nos sas Cor tes de Jus ti ça, tem sur ti do efe i tos di a-
me tral men te opos tos aos pre ten di dos pe los ide a li za-
do res do re fe ren ci a do sis te ma.

Com efe i to, em vez de pres tar-se à li mi ta ção do
ar bí trio da au to ri da de e à ga ran tia das li ber da des in di-
vi du a is, o apon ta do me ca nis mo tem-se trans for ma do,
na re a li da de, em pe ri go so ins tru men to de co op ta ção
nas mãos do Po der Exe cu ti vo, a pon to de so men te o
atu al Pre si den te da Re pú bli ca já ha ver in di ca do três
ex-co la bo ra do res do seu go ver no para o Su pre mo Tri -
bu nal Fe de ral, tudo isso com gra ve per tur ba ção, em
boa par te, da in de pen dên cia que se afir ma apa ná gio
dos ilus tres mem bros da que le Excel so Pre tó rio.

Con vém ter pre sen te que esse me ca nis mo ins ti-
tu ci o nal, na me di da em que pode mi nar a in dis pen sá-
vel in de pen dên cia dos ilus tres mem bros dos Tri bu na-
is do Po der Ju di ciá rio – já que se exer ce tam bém so -
bre as de ma is Cor tes, em que há sem pre unia mar -
gem de co op ta ção, em ra zão de as es co lhas pre si-
den ci a is se rem sem pre fe i tas a par tir lis tas trí pli ces
ou sêx tu plas –, pode tam bém se mos trar, na prá ti ca,
al ta men te le si vo aos in te res ses do ci da dão, pois nin -
guém mais do que o Po der Exe cu ti vo tem per pe tra do
ver da de i ros aten ta dos à Cons ti tu i ção e às de ma is leis 
do País. E como re pa rar os di re i tos vi o la dos, se os Tri-
bu na is não go zam de ab so lu ta in de pen dên cia para
jul gar?

Tan to essa co op ta ção é ver da de i ra, que uma
das ex pli ca ções da das por co nhe ci do ex-Se cre tá-
rio-Ge ral da Pre si dên cia para seus múl ti plos te le fo ne-
mas ao fa mi ge ra do Juiz Ni co lau, foi exa ta men te o ale -
ga do pro pó si to de sa ber des te qua is ju i zes in di ca dos
em lis tas para as Cor tes Tra ba lhis tas eram sim pá ti cos
a cer tas me di das eco nô mi cas im po pu la res ado ta das
pelo Pre si den te da Re pú bli ca. Afi nal, a gra ti dão é um
sen ti men to hu ma no so bre mo do elo giá vel! E como
não ser gra to a quem, por sua von ta de uni pes so al, o
ele va a uma po si ção de re co nhe ci do pres tí gio, guin -
dan do-o, por exem plo, a um car go de Mi nis tro do STF
ou de um Tri bu nal Su pe ri or?

Re gis tre-se, ain da, que essa prer ro ga ti va de fe ri-
da ao che fe do Po der Exe cu ti vo pode mi nar in clu si ve
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a in de pen dên cia de al guns ju í zes de 1º grau, es pe ci-
al men te se es tes são do tipo “car re i ris ta”. É que, sa -
ben do que a sua in ves ti du ra nos mais al tos car gos da
car re i ra de pen de da boa von ta de do Pre si den te ou do 
Go ver na dor, tudo fa rão para não de sa gra dá-los. Exa -
mi ne-se a re a li da de bra si le i ra, com al gu ma acu i da de,
e ver-se-á que essa não é uma hi pó te se me ra men te
ce re bri na.

Enfim, pa re ce-nos não ser exa ge ro afir mar que
a vi vên cia di u tur na das nos sas ins ti tu i ções pú bli cas
tem-se ca rac te ri za do por um acen tu a do de se qui lí brio
em fa vor do Po der Exe cu ti vo, a pon to de al guns ob-
ser va do res mais ar gu tos ape li da rem o nos so sis te ma
de go ver no de “pre si den ci a lis mo im pe ri al”. E as sim
tem sido, re al men te, pois, a par tir do uso in dis cri mi na-
do e abu si vo de me di das pro vi só ri as, o Pre si den te da
Re pú bli ca tem in clu si ve subs ti tu í do o Con gres so Na -
ci o nal na sua emi nen te fun ção de le gis lar. Sem es-
que cer, ain da, a sua for te in fluên cia nas Cor tes do Po -
der Ju di ciá rio, que aca ba mos de de nun ci ar.

Por tudo isso, for mu la mos a pro pos ta de emen -
da à Cons ti tu i ção que ora sub me te mos ao cri vo do
Con gres so Na ci o nal.

Ini ci al men te, adap ta mos à re a li da de do novo
sis te ma a ser es tru tu ra do na Cons ti tu i ção a com pe-
tên cia pre si den ci al ex pres sa no in ci so XIV do art. 84.

Em se gui da, ci en tes de que a de nun ci a da in-
fluên cia do Po der Exe cu ti vo tam bém se ve ri fi ca nas
Cor tes de Jus ti ça dos Esta dos, que as or ga ni zam se -
gun do os prin cí pi os da Cons ti tu i ção Fe de ral (art.
125), pro po mos que se ins cre va en tre a nor mas ge ra-
is apli cá ve is a todo o Po der Ju di ciá rio o se guin te prin -
cí pio:

“Art. 92.................................................
§ 1º E ve da da à par ti ci pa ção do Po der

Exe cu ti vo em qual quer fase do pro vi men to
dos car gos do Po der Ju di ciá rio.”

Adi an te, tam bém adap ta mos às mu dan ças em
co gi ta ção o tex to do pa rá gra fo úni co do art. 94.

Pros se guin do, me di an te al te ra ção do art. 101,
pas sa mos a uma nova for ma de pro vi men to dos car -
gos que com põe o Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, o qual,
se gun do a nos sa pro pos ta, terá seus mem bros no-
me a dos pelo pró prio Pre si den te da que la Cor te, após
es co lha por um co lé gio ele i to ral, do qual não fa zem
par te os seus Mi nis tros, in te gra do pe los Pre si den tes
dos Tri bu na is Su pe ri o res, Tri bu na is Re gi o na is Fe de-
ra is e Tri bu na is de Jus ti ça es ta du a is. E dada à na tu re-
za pe cu li ar da que la Cor te Su pre ma, que, por co nhe-
ci das ra zões, deve fu gir ao ri go ris mo dog má ti co de
uma ma gis tra tu ra ex clu si va men te pro fis si o na li za da,

pre co ni za mos, em re gra a ser en car ta da no § 1º do
mes mo art. 101, que “a no me a ção de ma gis tra dos de
car re i ra para o Su pre mo Tri bu nal Fe de ral não po de rá
ex ce der a ma i o ria ab so lu ta de sua com po si ção”.

Fi nal men te, nas de ma is for mu la ções con ti das
em nos sa pro pos ta, pro cu ra mos ape nas adap tar os
dis po si ti vos cons ti tu ci o na is cor res pon den tes ao
novo, sis te ma ora su ge ri do, ca ben do ape nas en fa ti-
zar que, pe las mes mas ra zões aci ma ex pos tas, trans -
fe ri mos para o Pre si den te do STF a com pe tên cia para 
no me ar tam bém os Mi nis tros e ju i zes dos de ma is tri -
bu na is fe de ra is, sem pre ob je ti van do as se gu rar a ma i-
or in de pen dên cia pos sí vel aos ilus tres mem bros do
Po der Ju di ciá rio, do qual é o che fe su pre mo.

Sala das Ses sões, 17 de ju nho de 2002. – Fran-
cis co Escór cio – João Alber to Sou za – Na bor Jú -
ni or – Val mir Ama ral – Ari Stad ler – Adir Gen til –
Car los Pa tro cí nio – Ge ral do Cân di do – Val mir
Ama ral – Antô nio Car los Jú ni or – Wel ling ton Ro -
ber to – Ca sil do Mal da ner – Car los Wil son – Edi -
son Lo bão – Le o mar Qu in ta ni lha – Pe dro Si mon –
Ney Su a su na – José Agri pi no – Be ní cio Sam pa io – 
Re gi nal do Du ar te – Alber to Sil va – Ju vên cio da
Fon se ca – Car los Be zer ra – Pa u lo Har tung – Mo -
za ril do Ca val can ti – Se bas tião Ro cha – Pa u lo Sou -
to – He lo i za He le na – Ger son Ca ma ta – Jo nas Pi -
nhe i ro.

LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SUBSECRETARIA 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 urna 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.
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§ 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 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.
....................................................................................

Art. 84.** Com pe te pri va ti va men te ao Pre si den-
te da Re pú bli ca:

I – no me ar e exo ne rar os Mi nis tros de Esta do;
II – exer cer, com o au xí lio dos Mi nis tros de Esta -

do, a di re ção su pe ri or da ad mi nis tra ção fe de ral;
III – ini ci ar o pro ces so le gis la ti vo, na for ma e nos

ca sos pre vis tos nes ta Cons ti tu i ção;
IV – san ci o nar, pro mul gar e fa zer pu bli car as

leis, bem como ex pe dir de cre tos e re gu la men tos para
sua fiel exe cu ção;

V – ve tar pro je tos de lei, to tal ou par ci al men te;
VI – dis por, me di an te de cre to, so bre:
a) or ga ni za ção e fun ci o na men to dá ad mi nis tra-

ção fe de ral, quan do não im pli car au men to de des pe-
sa nem cri a ção ou ex tin ção de ór gãos pú bli cos;

b) ex tin ção de fun ções ou car gos pú bli cos,
quan do va gos;

*ECR nº 5/94 e EC nº 16/97.
**EC nº 23/99 e EC nº 32/2001.

....................................................................................
Art. 92. São ór gãos do Po der Ju di ciá rio:
I – o Su pre mo Tri bu nal Fe de ral;
II – o Su pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça;
III – os Tri bu na is Re gi o na is Fe de ra is e Ju í zes

Fe de ra is:
IV – os Tri bu na is e Ju í zes do Tra ba lho:

EC nº 23/99.

V – os Tri bu na is e Ju í zes Ele i to ra is;
VI – os Tri bu na is e Ju í zes Mi li ta res;
VII – os Tri bu na is e Ju í zes dos Esta dos e do Dis tri-

to Fe de ral e Ter ri tó ri os. Pa rá gra fo úni co. O Su pre mo Tri -
bu nal Fe de ral e os Tri bu na is Su pe ri o res têm sede na
Ca pi tal Fe de ral e ju ris di ção em todo o ter ri tó rio na ci o nal.
....................................................................................

Art. 101. O Su pre mo Tri bu nal Fe de ral com-
põe-se de onze Mi nis tros, es co lhi dos den tre ci da dãos
com mais de trin ta e cin co e me nos de ses sen ta e cin -
co anos de ida de, de no tá vel sa ber ju rí di co e re pu ta-
ção ili ba da.

Pa rá gra fo úni co. Os Mi nis tros do Su pre mo Tri bu-
nal Fe de ral se rão no me a dos pelo Pre si den te da Re -
pú bli ca, de po is de apro va da a es co lha pela ma i o ria
ab so lu ta do Se na do Fe de ral.
....................................................................................

Art. 104. O Su pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça com-
põe-se de, no mí ni mo, trin ta e três Mi nis tros.

Pa rá gra fo úni co. Os Mi nis tros do Su pe ri or Tri bu-
nal de Jus ti ça se rão no me a dos pelo Pre si den te da
Re pú bli ca, den tre bra si le i ros com mais de trin ta e cin -
co e me nos de ses sen ta e cin co anos, de no tá vel sa -
ber ju rí di co e re pu ta ção ili ba da, de po is de apro va da a
es co lha pelo Se na do Fe de ral, sen do:

I – um ter ço den tre ju í zes dos Tri bu na is Re gi o-
na is Fe de ra is e um ter ço den tre de sem bar ga do res
dos Tri bu na is de Jus ti ça, in di ca dos em lis ta trí pli ce
ela bo ra da pelo pró prio Tri bu nal;

II – um ter ço, em par tes igua is, den tre ad vo ga-
dos e mem bros do Mi nis té rio Pú bli co Fe de ral, Esta-
du al, do Dis tri to Fe de ral e dos Ter ri tó ri os, al ter na da-
men te, in di ca dos na for ma do art. 94.
....................................................................................

Art. 107. Os Tri bu na is Re gi o na is Fe de ra is com-
põem-se de, no mí ni mo, sete ju í zes, re cru ta dos, quan do
pos sí vel, na res pec ti va re gião e no me a dos pelo Pre si-
den te da Re pú bli ca den tre bra si le i ros com mais de trin ta
e me nos de ses sen ta e cin co anos, sen do:

I – um quin to den tre ad vo ga dos com mais de
dez anos de efe ti va ati vi da de pro fis si o nal e mem bros
do Mi nis té rio Pú bli co Fe de ral com mais de dez anos
de car re i ra;

II – os de ma is, me di an te pro mo ção de ju í zes fe -
de ra is com mais de cin co anos de exer cí cio, por an ti-
gui da de e me re ci men to, al ter na da men te.

Pa rá gra fo úni co. A lei dis ci pli na rá a re mo ção ou
a per mu ta de ju í zes dos Tri bu na is Re gi o na is Fe de ra is
e de ter mi na rá sua ju ris di ção e sede.
....................................................................................

Art. 111.* São ór gãos da Jus ti ça de Tra ba lho:
I – o Tri bu nal Su pe ri or do Tra ba lho:
II  –  os Tri bu na is Re gi o na is do Tra ba lho;
III  –  Ju í zes do Tra ba lho.
§ 1º O Tri bu nal Su pe ri or do Tra ba lho com-

por-se-á de de zes se te Mi nis tros. to ga dos e vi ta lí ci os,
es co lhi dos den tre bra si le i ros com mais de trin ta e cin -
co e me nos de ses sen ta e cin co anos, no me a dos pelo 
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Pre si den te da Re pú bli ca, após apro va ção pelo Se na-
do Fe de ral, dos qua is onze es co lhi dos den tre ju í zes
dos Tri bu na is Re gi o na is do Tra ba lho, in te gran tes da
car re i ra da ma gis tra tu ra tra ba lhis ta, três den tre ad vo-
ga dos e três den tre mem bros do Mi nis té rio Pú bli co do 
Tra ba lho.

I  –  (Re vo ga do).
II  –  (Re vo ga do).
§ 2º O Tri bu nal en ca mi nha rá ao Pre si den te da

Re pú bli ca lis tas trí pli ces, ob ser van do-se, quan to às
va gas des ti na das aos ad vo ga dos e aos mem bros do
Mi nis té rio Pú bli co, o dis pos to no art. 94: as Lis tas trí -
pli ces para o pro vi men to de car gos des ti na dos aos ju -
í zes da ma gis tra tu ra tra ba lhis ta de car re i ra de ve rão
ser ela bo ra das pe los Mi nis tros to ga dos e vi ta lí ci os.

§ 3º A lei dis po rá so bre a com pe tên cia do Tri bu-
nal Su pe ri or do Tra ba lho.
....................................................................................

Art. 115.* Os Tri bu na is Re gi o na is do Tra ba lho
se rão com pos tos de ju í zes no me a dos pelo Pre si den-
te da Re pú bli ca, ob ser va da a pro por ci o na li da de es ta-
be le ci da no § 2º do art. 111.

Pa rá gra fo úni co. Os ma gis tra dos dos Tri bu na is
Re gi o na is do Tra ba lho se rão:

I  –  ju í zes do tra ba lho, es co lhi dos por pro mo ção,
al ter na da men te, por an ti gui da de e me re ci men to;

II  –  ad vo ga dos e mem bros do Mi nis té rio Pú bli-
co do Tra ba lho, obe de ci do o dis pos to no art. 94;

III  –  (Re vo ga do).
....................................................................................

Art. 119. O Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral com-
por-se-á, no mí ni mo, de sete mem bros, es co lhi dos:

I  –  me di an te ele i ção, pelo voto se cre to:
a) três ju í zes den tre os Mi nis tros do Su pre mo

Tri bu nal Fe de ral;
b) dois ju í zes den tre os Mi nis tros do Su pe ri or

Tri bu nal de Jus ti ça;
II  –  por no me a ção do Pre si den te da Re pú bli ca,

dois ju í zes den tre seis ad vo ga dos de no tá vel sa ber ju -
rí di co e ido ne i da de mo ral, in di ca dos pelo Su pre mo
Tri bu nal Fe de ral.

Pa rá gra fo úni co. O Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral
ele ge rá seu Pre si den te e o Vice-Pre si den te den tre os
Mi nis tros do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, e o cor re ge-
dor ele i to ral den tre os Mi nis tros do Su pe ri or Tri bu nal
de Jus ti ça.
....................................................................................

Art. 123. O Su pe ri or Tri bu nal Mi li tar com por-se-á
de quin ze Mi nis tros vi ta lí ci os, no me a dos pelo Pre si-
den te da Re pú bli ca, de po is de apro va da a in di ca ção
pelo Se na do Fe de ral, sen do três den tre ofi ci a is-ge ne-
ra is da Ma ri nha, qua tro den tre ofi ci a is-ge ne ra is do

Exér ci to, três den tre ofi ci a is-ge ne ra is da Ae ro náu ti ca,
to dos da ati va e do pos to mais ele va do da car re i ra, e
cin co den tre ci vis.

Pa rá gra fo úni co. Os Mi nis tros ci vis se rão es co-
lhi dos pelo Pre si den te da Re pú bli ca den tre bra si le i ros
ma i o res de trin ta e cin co anos, sen do:

I  –  três den tre ad vo ga dos de no tó rio sa ber ju rí-
di co e con du ta ili ba da, com mais de dez anos de efe ti-
va ati vi da de pro fis si o nal:

II  –  dois, por es co lha pa ri tá ria,  en tre ju í zes-au-
di to res e mem bros do Mi nis té rio Pú bli co da Jus ti ça
Mi li tar.

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

....................................................................................
O SR. PRESIDENTE (Luiz Otá vio) -– 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 (Luiz Otá vio) – So bre a
mesa, re que ri men tos que pas so a ler.

São li dos os se guin tes:

REQUERIMENTO Nº 382, DE 2002

Nos ter mos do § 2º do art. 50 da Cons ti tu i ção
Fe de ral, com bi na do com o art. 216 do Re gi men to
Inter no do Se na do Fe de ral e, con si de ran do o dis pos-
to na Re so lu ção nº 24, de 2001, des ta Casa, re que i ro
se jam so li ci ta das ao Exmo. Sr. Mi nis tro de Esta do da
Fa zen da in for ma ções, a se rem for ne ci das pela Ca i xa
Eco nô mi ca Fe de ral, so bre o nú me ro de ha bi ta ções
do Pla no de Ação Ime di a ta para Ha bi ta ção (PAIH)
qui ta das em Go iás, in clu si ve pelo Go ver no da que le
Esta do, bem como o va lor pago e dis cri mi na do por
mu ni cí pio.

Jus ti fi ca ção

Em maio de 1990, o go ver no fe de ral cri ou o Pla -
no de Ação Ime di a ta para Ha bi ta ção (PAIH), para
aten di men to de fa mí li as com ren da de até cin co sa lá-
ri os mí ni mos. Ao lon go da dé ca da, a si tu a ção de ina -
dim plên cia tor nou-se in ten sa, par ti cu lar men te o atra -
so de três me ses e mais no pa ga men to das pres ta-
ções. Di an te do gra ve de se qui lí brio en tre as con di-
ções con tra tu a is e a con di ção de qui ta ção dos mu tuá-
ri os, a Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral pre fe riu ado tar me -
ca nis mos e in cen ti vos para re ne go ci a ção com os de -
ve do res a re a ver os imó ve is na Jus ti ça.

No caso do PAIH, es ti ma va-se que cer ca de
66% dos mu tuá ri os es ta vam ina dim plen tes no iní cio
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de 1998. Em face das ca rac te rís ti cas do Pla no, esse
dado in di ca va um pro ble ma lo ca li za do es pe ci al men te
nas clas ses me nos fa vo re ci das.

A ofer ta de tí tu los de ca pi ta li za ção pela CEF,
como prê mio aos mu tuá ri os adim plen tes, não me lho-
rou o qua dro, pos to que o atra so nos pa ga men tos
está as so ci a do so bre tu do ao de sem pre go e à in su fi-
ciên cia de ren da das fa mí li as em con tra po si ção aos
me ca nis mos de cor re ção dos sal dos de ve do res.

Assim, a par tir de 2000, o go ver no ini cia uma
po lí ti ca de re du ção do va lor das dí vi das, me di an te
con ces são de des con tos que va ri am, en tre ou tras
con di ções, de acor do com as clas ses dos fi nan ci a-
men tos e a épo ca de con ces são dos em prés ti mos.

Mais re cen te men te, no âm bi to do PAIH, a CEF
pas sou a ofe re cer des con to de 35% do va lor de ava li-
a ção do imó vel, be ne fi ci an do so men te os imó ve is
com va lor de ava li a ção en tre R$5mil e R$12 mil e os
de ve do res que qui ta rem, pelo va lor no mi nal, as pres -
ta ções em atra so.

As in for ma ções que ora so li ci ta mos so bre a si tu-
a ção do pro gra ma no Esta do de Go iás têm como ob -
je ti vo fun da men tal sub si di ar es tu dos do pro ble ma ha -
bi ta ci o nal e o seu de vi do equa ci o na men to, vi san do
ava li a ção e ela bo ra ção de pro po si ção le gis la ti va.

Sala das Ses sões, 17 de ju nho de 2002. – Ma u-
ro Mi ran da.

(À Mesa para De ci são.)

REQUERIMENTO Nº 383, DE 2002

Nos ter mos do art. 49, X, e do art. 50, § 2º, da
Cons ti tu i ção Fe de ral, com bi na dos com o art. 216 do
Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, e con si de ran-
do que ain da não são pu bli ca men te co nhe ci das as
ca u sas da que da do avião King Air, mo de lo E-90, pre -
fi xo PP-EFC, per ten cen te ao Go ver no do Esta do de
Go iás, ocor ri da no dia 30 de maio de 2000, re que i ro
se jam pres ta das pelo Exmo. Sr. Mi nis tro da De fe sa,
au to ri da de à qual se su bor di na o De par ta men to de
Avi a ção Ci vil (DAC), as se guin tes in for ma ções:

1) Em que cir cuns tân ci as ocor reu o
aci den te?

2) O que ca u sou a pane da ae ro na ve?
3) A que grau de ris co fo ram ex pos tos

os tri pu lan tes e pas sa ge i ros?
4) Qu a is as con clu sões do la u do ela-

bo ra do pelo se tor téc ni co do DAC?

Sala das Ses sões, 17 de ju nho de 2002. – Ma-
u ro Mi ran da.

(À Mesa para De ci são.)

REQUERIMENTO Nº 384 DE 2002

Na for ma do dis pos to no art. 50 da Cons ti tu i ção,
no art. 216 do Re gi men to Inter no e no Ato da Mesa nº
1, de 2001, Re que i ro seja en ca mi nha do ao Se nhor
Mi nis tro de Esta do da Jus ti ça re que ri men to de in for-
ma ções so bre as se guin tes ques tões:

1. Qual o mon tan te dos re cur sos des ti-
na dos, den tro do Pla no Na ci o nal de Se gu-
ran ça Pú bli ca, ao pa ga men to da com ple-
men ta ção re mu ne ra tó ria aos po li ci a is do
Esta do de Go iás que tra ba lham na re gião
do Entor no do Dis tri to Fe de ral?

2. Por quan to tem po essa com ple men-
ta ção foi paga, quan tos ser vi do res fo ram

be ne fi ci a dos e quan to foi gas to?
3. Qual a ra zão da in ter rup ção do pa-

ga men to des sa com ple men ta ção?
4. Essa com ple men ta ção vol ta rá a ser

paga? Se a res pos ta for po si ti va, quan do e
por quan to tem po?

Jus ti fi ca ção

É do co nhe ci men to ge ral que o Entor no do Dis tri to
Fe de ral se tor nou uma das re giões mais vi o len tas do
Bra sil. Não se tra ta de mera re tó ri ca ou de alar mis mo:
essa de plo rá vel si tu a ção já foi com pro va da di ver sas ve -
zes por meio de es ta tís ti cas ofi ci a is, não bas tas se o nos -
so co nhe ci men to des sa re a li da de, es tam pa da co ti di a na-
men te nos jor na is e ve i cu la da pela mí dia ele trô ni ca.

É na tu ral que, nes sas con di ções, fos se o Entor -
no de Bra sí lia con tem pla do com al gu mas das me di-
das pre vis tas no Pla no Na ci o nal de Se gu ran ça Pú bli-
ca. Aliás, o mu ni cí pio de Ci da de Oci den tal foi o pri me-
i ro a re ce ber re cur sos do Fun do Na ci o nal de Se gu-
ran ça Pú bli ca, em mar ço do ano pas sa do, quan do lhe 
fo ram des ti na dos 22 mi lhões de re a is para aqui si ção
de mu ni ção, ar mas e ou tros equi pa men tos ne ces sá ri-
os para com ba ter o cri me.

Dias de po is, em For mo sa, com a pre sen ça do
Pre si den te Fer nan do Hen ri que, a União en tre gou às
Po lí ci as Ci vil e Mi li tar de Go iás 590 vi a tu ras a se rem
uti li za das nos 21 mu ni cí pi os go i a nos que fa zem par te
do Entor no. O Jor nal de Bra sí lia, em sua edi ção de
11 de abril do ano pas sa do, re gis tra va:

“Esse é mais um pas so para ten tar re du zir o alto
ín di ce de ocor rên ci as po li ci a is do Entor no”.

Sen sí vel ao dra ma da in se gu ran ça vi vi do por
mi lhões de bra si le i ros, o Pre si den te Fer nan do Hen ri-
que des ta cou que, ape sar de a se gu ran ça pú bli ca ser
ta re fa dos Esta dos, o Go ver no Fe de ral as su mi ria to -
tal men te essa res pon sa bi li da de. Em re la ção à ba i xa
re mu ne ra ção dos po li ci a is ci vis e mi li ta res que atu am
no Entor no, dis se que eles de ve ri am re ce ber sa lá ri os
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equi va len tes aos dos seus co le gas do Dis tri to Fe de-
ral. “Nós pro vi den ci a mos os re cur sos ne ces sá ri os
para me lho rar a diá ria dos po li ci a is, de tal ma ne i ra
que o po li ci al do Entor no não te nha que se sen tir di mi-
nu í do pe ran te o po li ci al do Dis tri to Fe de ral” – afir mou.

Esse é um pon to fun da men tal para me lho rar as
ações de se gu ran ça no Entor no. O Pre si den te Fer -
nan do Hen ri que, na oca sião, ma ni fes tou uma agu da
per cep ção, por que os po li ci a is dos mu ni cí pi os go i a-
nos são tão sa cri fi ca dos quan to os de Bra sí lia e ar ris-
cam a vida da mes ma for ma. Mais ain da: por tra ba lha-
rem numa re gião in te gra da, fre qüen te men te li dam
com os mes mos ti pos de cri mes e até com as mes -
mas qua dri lhas or ga ni za das, se jam elas es pe ci a li za-
das em rou bo de au to mó ve is, em trá fi co de en tor pe-
cen tes ou em se qües tros.

De fato, os po li ci a is do Entor no pas sa ram a re ce-
ber uma gra ti fi ca ção que apro xi ma va os seus sa lá ri os
da que les pa gos aos po li ci a is de Bra sí lia. Em al guns ca -
sos, essa gra ti fi ca ção não ex ce dia 500 re a is – o que, de
qual quer for ma, re pre sen ta va um alen to para um efe ti vo
que so bre vi via com re mu ne ra ção ir ri só ria.

Essa me di da, po rém, não du rou mais do que
seis me ses, ces san do o pa ga men to, após esse pe río-
do, sem qual quer ex pli ca ção. Pes so al men te, em meu
ga bi ne te, ou por meio do pro je to Voz do Ci da dão,
man ti do por esta Casa, te nho re ce bi do nu me ro sas
que i xas de po li ci a is go i a nos que co bram o cum pri-
men to da pro mes sa pre si den ci al.

A dis pa ri da de en tre os sa lá ri os dos po li ci a is ci -
vis e mi li ta res do Entor no e do Dis tri to Fe de ral é tão
gran de que o Pre si den te da Re pú bli ca re a fir ma ria
sua dis po si ção de cor ri gir tal in jus ti ça em mais uma
opor tu ni da de, ao ina u gu rar o Cen tro Inte gra do de
Ope ra ções de Se gu ran ça (CIOPS), do Novo Gama,
em fe ve re i ro úl ti mo.

“(...) ao ver o Go ver na dor pe din do o
que é jus to – que pos sa mos man ter um au -
xí lio aos po li ci a is – an te ci po, Go ver na dor: o
au xí lio vai ser man ti do. O au xí lio vai ser
man ti do. E vai ser man ti do por que já está na 
lei, por que já está nos re cur sos. Não por que
eu vim aqui hoje, nem por que re ce bi o pe di-
do aqui. Por que já está em mar cha”, afir mou
Fer nan do Hen ri que na que la opor tu ni da de.

O pa ga men to, en tre tan to, não foi re to ma do, tra -
zen do gran de an gús tia para os po li ci a is do Entor no e
suas fa mí li as.

Em ra zão des ses fa tos, es tou en ca mi nhan do o pre -
sen te re que ri men to de in for ma ções ao Se nhor Mi nis tro da
Jus ti ça, para o es cla re ci men to do que está ocor ren do.

Sala das Ses sões, 17 de ju nho de 2002. – Ma u-
ro Mi ran da.

(À Mesa para de ci são.)

O SR. PRESIDENTE (Luiz Otá vio) – Os re que ri-
men tos li dos se rão des pa cha dos à Mesa para de ci-
são, nos ter mos do in ci so III, do art. 216 do Re gi men-
to Inter no.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Otá vio) – So bre a
mesa, ofí cio que pas so a ler.

É lido o se guin te:

OF.PSDB/I/Nº 723/2002

Bra sí lia, 14 de ju nho de 2002

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

tu i ção do De pu ta do Ju tahy Jú ni or pelo De pu ta do
Antô nio Cam bra ia, como mem bro ti tu lar, na Co mis-
são Mis ta Espe ci al MP nº 38/02, “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 pro vi dên ci as.”

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

O SR. PRESIDENTE (Luiz Otá vio) – Será fe i ta a 
subs ti tu i ção so li ci ta da.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Otá vio) – So bre a
mesa, men sa gens do Se nhor Pre si den te da Re pú bli-
ca que pas so a ler.

São li das as se guin tes:

MENSAGEM Nº 174, DE 2002
(Nº 465/2002, na ori gem)

Se nho res Mem bros do Se na do Fe de ral,
Nos ter mos do art. 52, in ci so III, alí nea f da Cons ti-

tu i ção Fe de ral, com bi na do com o dis pos to no art. 4º da
Lei nº 8.884, de 11 de ju nho de 1994, sub me to à con si-
de ra ção de Vos sas Exce lên ci as o nome do Se nhor
João Gran di no Ro das, para re con du ção no car go de
Pre si den te do Con se lho Admi nis tra ti vo de De fe sa Eco -
nô mi ca – CADE do Mi nis té rio da Jus ti ça.

Bra sí lia, 12 de ju nho de 2002. – Fer nan do Hen -
ri que Car do so.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

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 8.884, DE 11 DE JUNHO DE 1994

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 a 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.

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

Art. 4º O Ple ná rio do Cade é com pos to por um
Pre si den te e seis Con se lhe i ros es co lhi dos den tre ci -
da dãos com mais de trin ta e me nos de ses sen ta e
cin co anos de ida de, de no tá vel sa ber ju rí di co ou eco -
nô mi co e re pu ta ção ili ba da, no me a dos pelo Pre si den-
te da Re pú bli ca, de po is de apro va dos pelo Se na do
Fe de ral.

§ 1º O man da to do Pre si den te e dos Con se lhe i-
ros é de dois anos, per mi ti da uma re con du ção.

§ 2º Os car gos de Pre si den te e de Con se lhe i ro
são de de di ca ção ex clu si va, não se ad mi tin do qual -
quer acu mu la ção, sal vo as cons ti tu ci o nal men te per -
mi ti das.

§ 3º No caso de re nún cia, mor te ou per da de
man da to do Pre si den te do Cade, as su mi ra o Con se-
lhe i ro mais an ti go ou o mais ido so, nes sa or dem, até
nova no me a ção, sem pre ju í zo de suas atri bu i ções.

§ 4º No caso de re nún cia, mor te ou per da de
man da to de Con se lhe i ro, pro ce der-se-á a nova no-
me a ção, para com ple tar o man da to do subs ti tu í do.

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

(À Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos.)

MENSAGEM Nº 175, DE 202
(Nº 466/2002, na ori gem)

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

Nos ter mos do art. 52, in ci so III, alí nea f, da
Cons ti tu i ção Fe de ral, com bi na do com o dis pos to no
art. 4º da Lei nº 8.884, de 11 de ju nho de 1994, sub -
me to à con si de ra ção de Vos sas Exce lên ci as o nome
do Se nhor Thomp son Alme i da Andra de, para re con-
du ção no car go de Con se lhe i ro do Con se lho Admi nis-
tra ti vo de De fe sa Eco nô mi ca  –   CADE do Mi nis té rio
da Jus ti ça.

Bra sí lia, 12 de ju nho de 2002. – Fer nan do Hen -
ri que Car do so
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

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 8.884, DE 11 DE JUNHO DE 1994

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 a 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.

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

Art. 4º O Ple ná rio do Cade é com pos to por um
Pre si den te e seis Con se lhe i ros es co lhi dos den tre ci -
da dãos com mais de trin ta e me nos de ses sen ta e
cin co anos de ida de, de no tá vel sa ber ju rí di co ou eco -
nô mi co e re pu ta ção ili ba da, no me a dos pelo Pre si den-
te da Re pú bli ca, de po is de apro va dos pelo Se na do
Fe de ral.

§ 1º O man da to do Pre si den te e dos Con se lhe i-
ros é de dois anos, per mi ti da uma re con du ção.

§ 2º Os car gos de Pre si den te e de Con se lhe i ro
são de de di ca ção ex clu si va, não se ad mi tin do qual -
quer acu mu la ção, sal vo as cons ti tu ci o nal men te per -
mi ti das.

§ 3º No caso de re nún cia, mor te ou per da de
man da to do Pre si den te do Cade, as su mi rá o Con -
se lhe i ro mais an ti go ou o mais ido so, nes sa or dem,
até nova no me a ção, sem pre ju í zo de suas atri bu i-
ções.

§ 4º No caso de re nún cia, mor te ou per da de
man da to de Con se lhe i ro, pro ce der-se-á a nova no-
me a ção, para com ple tar o man da to do subs ti tu í do.

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

(À Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos.)

MENSAGEM Nº 176, DE 2002
(nº 467/2002, na ori gem)

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

Nos ter mos do art. 52, in ci so III, alí nea f, da
Cons ti tu i ção Fe de ral, com bi na do com o dis pos to no
art. 4º da Lei nº 8.884, de 11 de ju nho de 1994, sub -
me to à con si de ra ção de Vos sas Exce lên ci as o nome
do Se nhor Cle ve land Pra tes Te i xe i ra, para exer cer o
car go de Con se lhe i ro do Con se lho Admi nis tra ti vo de
De fe sa Eco nô mi ca – CADE do Mi nis té rio da Jus ti ça,
na vaga de Cel so Fer nan des Cam pi lon go.

Bra sí lia, 12 de ju nho de 2002. – Fer nan do Hen -
ri que Car do so
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
 SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

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 8.884, DE 11 DE JUNHO DE 1994

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 a 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.

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

Art. 4º o Ple ná rio do Cade é com pos to por um
Pre si den te e seis Con se lhe i ros es co lhi dos den tre ci -
da dãos com mais de trin ta e me nos de ses sen ta e
cin co anos de ida de, de no tá vel sa ber ju rí di co ou eco -
nô mi co e re pu ta ção ili ba da, no me a dos pelo Pre si den-
te da Re pú bli ca, de po is de apro va dos pelo Se na do
Fe de ral.

§ 1º O man da to do Pre si den te e dos Con se lhe i-
ros é de dois anos, per mi ti da uma re con du ção.

§ 2º Os car gos de Pre si den te e de Con se lhe i ro
são de de di ca ção ex clu si va, não se ad mi tin do qual -
quer acu mu la ção, sal vo as cons ti tu ci o nal men te per -
mi ti das.

§ 3º No caso de re nún cia, mor te ou per da de
man da to do Pre si den te do Cade, as su mi rá o Con se-
lhe i ro mais an ti go ou o mais ido so, nes sa or dem, até
nova no me a ção, sem pre ju í zo de suas atri bu i ções.

§ 4º No caso de re nún cia, mor te ou per da de
man da to de Con se lhe i ro, pro ce der-se-á a nova no-
me a ção, para com ple tar o man da to do subs ti tu í do.

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

(À Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos.)

MENSAGEM Nº 177, DE 2002
(Nº 468/2002, na ori gem)

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

Nos ter mos do art. 52, in ci so III, alí nea f, da
Cons ti tu i ção Fe de ral, com bi na do com o dis pos to no
art. 4º da Lei nº 8.884, de 11 de ju nho de 1994, sub -
me to à con si de ra ção de Vos sas Exce lên ci as o nome
do Se nhor Fer nan do de Oli ve i ra Mar ques para exer -
cer o car go de Con se lhe i ro do Con se lho Admi nis tra ti-
vo de De fe sa Eco nô mi ca – CADE do Mi nis té rio da
Jus ti ça, na vaga de Afon so Ari nos de Mel lo Fran co
Neto.

Bra sí lia, 12 de ju nho de 2002. – Fer nan do Hen -
ri que Car do so
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
 SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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 8.884, DE 11 DE JUNHO DE 1994

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 a 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.

....................................................................................
Art. 4º O Ple ná rio do Cade é com pos to por um

Pre si den te e seis Con se lhe i ros es co lhi dos den tre ci -
da dãos com mais de trin ta e me nos de ses sen ta e
cin co anos de ida de, de no tá vel sa ber ju rí di co ou

eco nô mi co e re pu ta ção ili ba da, no me a dos pelo
Pre si den te da Re pú bli ca, de po is de apro va dos pelo
Se na do Fe de ral.

1º O man da to do Pre si den te e dos Con se lhe i ros
é de dois anos, per mi ti da uma re con du ção.

2º Os car gos de Pre si den te e de Con se lhe i ro
são de de di ca ção ex clu si va, não se ad mi tin do qual -
quer acu mu la ção,sal vo as cons ti tu ci o nal men te per-
mi ti das.

3º No caso de re nún cia, mor te ou per da de man -
da to do Pre si den te do Cade, as su mi rá o Con se lhe i ro
mais an ti go ou o mais ido so, nes sa or dem, até nova
no me a ção, sem pre ju í zo de suas atri bu i ções.

4º No caso de re nún cia, mor te ou per da de man -
da to de Con se lhe i ro, pro ce der-se-á a nova no me a-
ção, para com ple tar o man da to do subs ti tu í do.
....................................................................................

(À Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos.)

O SR. PRESIDENTE (Luiz Otá vio) – As ma té ri-
as se rão pu bli ca das e vão à Co mis são de Assun tos
Eco nô mi cos.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Otá vio) – Encer-
rou-se sex ta-fe i ra úl ti ma o pra zo para apre sen ta ção
de emen das ao Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 42, de

1999, de ini ci a ti va do Pre si den te da Re pú bli ca, que
dis põe so bre o pro ces so se le ti vo para o in gres so nas
ca te go ri as fun ci o na is da Car re i ra Po li ci al Ci vil do Dis -
tri to Fe de ral e dá ou tras pro vi dên ci as.

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 (Luiz Otá vio) – 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 32, de
2002, que au to ri za a União a con tra tar ope ra ções fi -
nan ce i ras vol ta das ao re es ca lo na men to da dí vi da da 
Re pú bli ca de Mo çam bi que para com a Re pú bli ca
Fe de ra ti va do Bra sil, no mon tan te de
US$150.804.431,47 (cen to e cin qüen ta mi lhões, oi-
to cen tos e qua tro mil, qua tro cen tos e trin ta e um dó -
la res dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca e qua ren ta e
sete cen ta vos), com base na Ata de Enten di men tos
fir ma da no cha ma do “Clu be de Pa ris”.

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 (Luiz Otá vio) – A Pre si-
dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que re ce beu os Re-
cur sos nºs 10 e 11, de 2002, in ter pos tos no pra zo
re gi men tal, no sen ti do de que seja sub me ti do ao
Ple ná rio o Pro je to de Lei do Se na do nº 52, de
2002, de au to ria do Se na dor Ade mir Andra de, que
mo di fi ca a Lei nº 7.998, de 11 de ja ne i ro de 1990,
es ta be le cen do cri té ri os para a dis tri bu i ção dos re-
cur sos do Fun do de Ampa ro ao Tra ba lha dor.

A ma té ria fi ca rá pe ran te a Mesa du ran te cin co
dias úte is, para re ce bi men to de emen das, de acor do
com o dis pos to no art. 235, II, “c”, do Re gi men to Inter -
no.

São os se guin tes os re cur sos re ce-
bi dos:

RECURSO Nº 10, DE 2002

Nos ter mos dos §§ 3º e 4º do art. 91 do Re gi-
men to Inter no do Se na do Fe de ral, re cor re mos da de -
ci são da Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos, que
apro vou o Pro je to de Lei nº 52 de 2002, que “mo di fi ca
a Lei nº 7.998, de 11 de ja ne i ro de 1990, es ta be le cen-
do cri té ri os para a dis tri bu i ção dos re cur sos do Fun do
de Ampa ro ao Tra ba lha dor”, para que o mes mo seja
apre ci a do pelo Ple ná rio des ta Casa.

Sala das Ses sões, – José Fo ga ça – Pe dro Si -
mon – Ari Stad ler – Osmar Dias – Ro meu Tuma – 
Ri car do San tos – Edu ar do Su plicy – Car los Pa-
tro cí nio – Jo nas Pi nhe i ro – Íris Re sen de.
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RECURSO Nº 11, DE 2002

Nos ter mos do § 3º, do art. 91, do Re gi men to
Inter no do Se na do Fe de ral, re que i ro que o Pro je to de
Lei do Se na do nº 52, de 2002, seja sub me ti do à apre -
ci a ção do Ple ná rio do Se na do.

Sala das Ses sões, de 2002. – Ro me ro Jucá –
Arlin do Por to – Arthur da Tá vo la –Ca sil do Mal da-
ner – Mo re i ra Men des – Ro ber to Fre i re – Jo nas Pi -
nhe i ro – Osmar Dias – José Fo ga ça.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Otá vio) – Os Srs. Se -
na do res Lú cio Alcân ta ra, Ro me ro Jucá, Ade mir
Andra de, Edi son Lo bão 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. LÚCIO ALCÂNTARA (Blo co/PSDB – CE) 

– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, co me mo-
ra-se, nes te 17 de ju nho, o Dia Mun di al de Luta Con -
tra a De ser ti fi ca ção.

Men sa gem es pe ci al do Se cre tá rio-Ge ral da
Orga ni za ção das Na ções Uni das (ONU), Kofi Annan,
dis cor ren do so bre o de sem pe nho des sa en ti da de na
apli ca ção da Con ven ção para Com ba ter a De ser ti fi-
ca ção, ado ta da nes se dia e mês do ano de 1994, con -
si de rou que, de iní cio, não há mo ti vo para o nos so
pla ne ta não “sus ten tar uma po pu la ção mu i to ma i or do 
que a atu al”.

Po rém, a má dis tri bu i ção da ter ra de boa qua li-
da de e as con di ções des fa vo rá ve is para o cul ti vo não
cor res pon dem, em ge ral, às exi gên ci as po pu la ci o na-
is. Com a con tí nua de gra da ção dos so los, es ses pro -
ble mas tor nam-se, cada vez mais, de di fí cil so lu ção.

Con sig na o di ri gen te da Orga ni za ção que cer ca
de dois mi lhões de hec ta res de ter ras, equi va len tes
às áre as con jun tas do Ca na dá e dos Esta dos Uni dos,
es tão afe ta das pela de gra da ção dos so los pro vo ca da
pelo ho mem, co lo can do em ris co a sub sis tên cia de
cer ca de “mil mi lhões de pes so as”.

Essas ter ras, em bo ra res pon dam pela pro du ção
de um quar to dos ali men tos mun di a is, de têm a ma i or
mi sé ria e po bre za do pla ne ta.

Os ma i o res res pon sá ve is por isso, se gun do o
Se cre tá rio-Ge ral da ONU, “são a sa li ni za ção pro vo ca-
da pela ir ri ga ção”, a ero são dos so los de ter mi na da
pelo pas to re io e des flo res ta men to ex ces si vos, e a
des tru i ção da bi o di ver si da de.

So men te os cus tos di re tos daí de cor ren tes, “em
ter mos de ren di men to anu al per di do, fo ram es ti ma-
dos em mais de 40 mil mi lhões de dó la res por ano”. 

Acres ce que, anu al men te, um nú me ro su pe ri or
a 20 mi lhões de hec ta res de so los agri cul tá ve is al can-
çam um grau de de gra da ção que in va li da a pro du ção
de co lhe i tas ou são des vi a dos para a ex pan são de
áre as de ocu pa ção hu ma na, com suas cons tru ções,
ruas e ser vi ços pú bli cos.

Em con tras te, es pe ra-se, nas pró xi mas três dé -
ca das, a du pli ca ção da pro cu ra de ali men tos no mun -
do em de sen vol vi men to. No vas ter ras se rão exi gi das
para o cul ti vo e gran de par te de las irá de mons trar,
con se qüen te men te, pés si mo ren di men to e ma i or
sen si bi li da de ao pro ces so de de gra da ção.

É im pe ri o so, por tan to, fren te às in di gi ta das ne -
ces si da des hu ma nas, em cons tan te au men to, que
se jam de fla gra das me di das ri go ro sas e ime di a tas
para con ter a mar cha des tru i do ra da ter ra ará vel.

His to ri ca men te, des de a co lo ni za ção, o nos so
ter ri tó rio so fre a per da dos seus re cur sos na tu ra is, ini -
ci a da com a de vas ta ção das ma tas li to râ ne as, de
onde re ti ra ram-se as ma de i ras no bres en tão exis ten-
tes, em gran de quan ti da de.

Tam bém os que mais tar de aqui apor ta ram de -
ram con ti nu i da de a igual sis te ma de ter ra ar ra sa da,
para o qual tam bém con cor ri am os na ti vos ao pro mo-
ve rem cul tu ras de sub sis tên cia.

Intro du zi dos os plan ti os de cana-de-açú car e de 
fumo, com vis tas à in dus tri a li za ção, as sim como ini ci-
a da a ex plo ra ção de ma de i ras para ex por ta ção, para
cons tru ções e le nha, os lu si ta nos pro mo ve ram a des -
tru i ção mais in ten si va das ma tas, so bre tu do no li to ral
nor des ti no.

A par tir de 1920, ter mi na da a Pri me i ra Gu er ra
Mun di al, efe ti vou-se ma i or imi gra ção de eu ro pe us e ja -
po ne ses à pro cu ra de no vas ter ras para a pro du ção de
ali men tos. Assim, ex pan di ram-se as fron te i ras agrí co-
las, com a mes ma ro ti na de der ru ba da das ma tas, de
que i ma da ve ge ta ção e de ins ta la ção de ser ra ri as.

Deve-se con si de rar, igual men te, que o cres ci-
men to po pu la ci o nal au men tou a ne ces si da de de ali -
men tos e de ma té ri as-pri mas para a in dús tria e a ha -
bi ta ção, além de de ter mi nar ma i or de man da de le nha
e car vão.

Daí a acer ta da con clu são do Pro fes sor Altir Cor -
rêa, da Empre sa Bra si le i ra de Pes qui sa Agro pe cuá ria
(Embra pa), se gun do a qual, re mo vi da a capa ve ge tal
que pro te gia o solo da ação di re ta dos agen tes in tem-
pé ri cos, o ter re no pas sa a so frer o des gas te oca si o-
na do pela água da chu va.

A en xur ra da trans por ta a ter ra para lo ca is onde
não pode ser apro ve i ta da, e a área, se can do ra pi da-
men te pela atu a ção do sol, fica su je i ta, tam bém, à ero -
são eó li ca, ou seja, à de gra da ção pro vo ca da pelo ven to.
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Na au sên cia de zelo am bi en tal, agri cul to res e
pe cu a ris tas vi o len tam os re cur sos na tu ra is, no ta da-
men te o solo e a água, em bo ra de les de pen dam para
so bre vi ver. Por igual, o cres ci men to das ati vi da des
ma de i re i ras, ao lado da der ru ba da das ma tas para a
pro du ção de car vão e uti li za ção como le nha nas áre -
as do Cen tro-Oes te, vêm da ni fi can do es pe ci al men te
a ve ge ta ção do cer ra do.

A im plan ta ção da cul tu ra do café no Su des te,
se gui da da sua ex ten são para o nor te do Pa ra ná e
para o Cen tro-Oes te, tam bém re pre sen tou gra ve
agres são aos re cur sos na tu ra is.

Pre sen te men te, ex ten sas áre as do ter ri tó rio pá -
trio são de vas ta das para a ex pan são de ati vi da des
pe cuá ri as e de cul tu ra de soja, sem que os pro du to res
per ce bam a exis tên cia de fa to res que res trin gem a
sua atu a ção, por pre ju di ci al ao meio am bi en te.

Em sín te se, ocor reu in ten sa ex pan são das ter -
ras de gra da das em todo o ter ri tó rio bra si le i ro, nes te
sé cu lo. Ma de i re i ros, car vo e i ros, agri cul to res e pe cu a-
ris tas in sis ti ram na prá ti ca con de ná vel da que i ma da
ve ge ta ção, de i xan do, como adi an ta mos, os ter re nos
sem co ber tu ra e pos si bi li tan do a ação di re ta da água
da chu va e do ven to so bre os so los.

Em mu i tas áre as, in fe liz men te, es ses da nos são 
ir re ver sí ve is, de ter mi nan do a con so li da ção de áre as
de gra da das e até mes mo de ser ti fi ca das.

A Con ven ção Mun di al de Luta Con tra a De ser ti-
fi ca ção, de iní cio re fe ri da, iden ti fi ca como a área na ci-
o nal mais su je i ta aos pro ces sos de de ser ti fi ca ção a
re gião Nor des te, par ti cu lar men te o Semi-Ári do.

Ela com pre en de uma área de mais de 900 mil
qui lô me tros qua dra dos, al can ça, di re ta ou in di re ta-
men te, mais de 15 mi lhões de bra si le i ros e se iden ti fi-
ca como sede do ma i or pro ble ma am bi en tal do País,
afe tan do gran de nú me ro de pes so as.

No Bra sil, as áre as atin gi das de for ma gra ve ou
mu i to gra ve so mam 18 mi lhões e 100 mil hec ta res,
não se con tan do cer ca de 30 mil hec ta res de ter ras ir -
ri ga das, onde, pos si vel men te, ocor re sa li ni za ção.

Os pre ju í zos daí de cor ren tes são es ti ma dos em
7 mi lhões e 500 mil dó la res para a agri cul tu ra ir ri ga da;
em 181 mi lhões e 100 mil dó la res para as áre as não
ir ri ga das; e de 101 mi lhões e 360 mil dó la res para as
ter ras de pas to re io, per fa zen do o to tal de cer ca de
289 mi lhões e 860 mil dó la res, anu al men te.

A de ser ti fi ca ção, como se vê, é res pon sá vel por
sig ni fi ca ti vos im pac tos am bi en ta is, so ci a is e eco nô mi-
cos, bas tan do ver que, nos 600 mil hec ta res de agri cul-
tu ra ir ri ga da, re gis tram-se si na is de sa li ni za ção ou com -
pac ta ção do solo em cer ca de 30% de sua área.

Por igual, é res pon sá vel pela des tru i ção da flo -
ra, da fa u na e re du ção da dis po ni bi li da de de re cur sos
hí dri cos, de ri va da do as so re a men to dos rios e dos re -
ser va tó ri os, as sim como das per das fí si cas e quí mi-
cas dos so los, em tudo im pon do sa cri fí ci os à po pu la-
ção, prin ci pal men te as mais po bres e com ín di ces de
qua li da de de vida bas tan te aquém da mé dia na ci o nal.

A co men ta da Con ven ção da ONU para Com ba-
ter a De ser ti fi ca ção re co nhe ce a exis tên cia de per -
ma nen te e só li da co o pe ra ção das co mu ni da des na
pro mo ção de ações pron tas e efi ca zes de en fren ta-
men to do pro ces so de de ser ti fi ca ção e da seca, a to -
dos re co men dan do a de fe sa do de sen vol vi men to
sus ten tá vel e o com ba te à de gra da ção das ter ras,
com toda a sua má con se qüên cia em ter mos am bi en-
ta is, eco nô mi cos, so ci a is e po lí ti cos.

Nes te Dia Mun di al de Luta Con tra a De ser ti fi ca-
ção, cum pre-nos re gis trar, por fim, que a re gião Nor -
des te de mons tra di fe ren ças mar can tes de pro gra mas
es ta du a is di re ci o na dos a essa área es pe cí fi ca.

O Ce a rá, com o seu Pla no Esta du al de Con tro le
da De ser ti fi ca ção, exe cu ta do pela Se cre ta ria de Meio
Ambi en te e Re cur sos Hí dri cos (SEMAR), atin ge ní ve-
is de ex ce lên cia em sua atu a ção nas áre as de po lí ti-
ca, pla nos e co or de na ção.

Dis põe de equi pes téc ni cas, pro je tos e sis te mas
de aler ta, in clu si ve a car go de mu ni cí pi os, e da par ti-
ci pa ção de Orga ni za ções Não-Go ver na men ta is
(ONGs), en tre ou tras en ti da des, em bo ra ain da cons -
ta ta da a in su fi ciên cia dos re cur sos apli ca dos, in clu si-
ve dos pro ve ni en tes de fi nan ci a men to ex ter no.

Era o que tí nha mos a di zer.
O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, cri a da em
1993, pela Lei Com ple men tar nº 13, a Advo ca cia-Ge-
ral da União (AGU) é o ór gão en car re ga do da re pre-
sen ta ção ju di ci al e ex tra ju di ci al da União. Exer ce,
tam bém, as fun ções de con sul to ria e as ses so ra men-
to ao Po der Exe cu ti vo.

O che fe da AGU, o Advo ga do-Ge ral da União,
tem, en tre ou tras atri bu i ções, a res pon sa bi li da de de
re pre sen tar a União jun to ao Su pre mo Tri bu nal Fe de-
ral (STF); de de fen der, nas ações di re tas de cons ti tu-
ci o na li da de, a nor ma le gal ou ato nor ma ti vo, ob je to de 
im pug na ção; de as ses so rar, ju ri di ca men te, o Pre si-
den te da Re pú bli ca; de cu i dar para que se jam uni for-
me men te se gui das, pe los ór gãos e en ti da des da
Admi nis tra ção Fe de ral, a Cons ti tu i ção, as leis, os tra -
ta dos e os atos nor ma ti vos e de uni fi car a ju ris pru dên-
cia ad mi nis tra ti va.

Sua com po si ção abran ge di ver sos ór gãos. Na
área do con ten ci o so, con ta com a Pro cu ra do ria-Ge ral
da União (PGU), que, atu al men te, re pre sen ta a União 
em cer ca de um mi lhão de pro ces sos e con tro la cin co
pro cu ra do ri as re gi o na is. Ain da nes sa área, atua a
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Pro cu ra do ria-Ge ral da Fa zen da Na ci o nal (PGFN),
um dos mais an ti gos ór gãos da ad mi nis tra ção fe de ral,
cri a do em 1850, como Di re to ria-Ge ral do Con ten ci o-
so. Cabe à PGFN a re pre sen ta ção da União nos qua -
se qua tro mi lhões de pro ces sos de na tu re za fis cal-tri-
bu tá ria fe de ral.

Como au xi li ar con sul ti va, a Con sul to ria-Ge ral da
União (CGU) co or de na as ati vi da des ju rí di cas dos mi -
nis té ri os e de ma is ór gãos fe de ra is, en quan to a Cor re-
ge do ria-Ge ral da Advo ca cia da União (CGAU) fis ca li za
as ati vi da des fun ci o na is dos mem bros da AGU.

Ou tro ór gão su bor di na do, que pres ta su por te
ad mi nis tra ti vo à AGU, é a  Di re to ria Ge ral de Admi nis-
tra ção (DGA), en car re ga da dos re cur sos hu ma nos e
lo gís ti cos, do or ça men to e das fi nan ças, do pla ne ja-
men to e da ges tão e dos re cur sos tec no ló gi cos e de
in for ma ção.

No fi nal do ano pas sa do, foi cri a do o Cen tro de
Estu dos Vi tor Nu nes Leal, uma uni da de de aper fe i ço-
a men to para os in te gran tes da AGU. O Cen tro pro mo-
ve cur sos e se mi ná ri os so bre te mas de re le vo para a
de fe sa ju rí di ca da União.

Algu mas ini ci a ti vas para re for ço ins ti tu ci o nal da
AGU fo ram to ma das ul ti ma men te, en tre elas a ra ci o-
na li za ção das ati vi da des e sua con se qüen te in for ma-
ti za ção, para fa ci li tar o acom pa nha men to es tra té gi co
de pro ces sos, fa ci li tan do a ava li a ção da qua li da de do
tra ba lho re a li za do pela ins ti tu i ção.

Um Pla no de Clas si fi ca ção de Car gos (PCC)
per mi ti rá aos ser vi do res do ór gão não-in te gran tes de
car re i ras es tru tu ra das pas sa rem, fi nal men te, para o
Qu a dro de Pes so al da AGU.

Ou tra me di da in te res san te foi o pro ces so de es -
tru tu ra ção da Con sul to ria-Ge ral da União, em obe-
diên cia à dis po si ção da Lei Com ple men tar nº 73. Uma
das prin ci pa is fun ções da Con sul to ria é a as ses so ria
pres ta da ao Exe cu ti vo, prin ci pal men te na ati vi da de
de con tro le pré vio da le ga li da de dos atos nor ma ti vos
e ad mi nis tra ti vos fe de ra is.

Por ou tro lado, a cri a ção do De par ta men to de
Acom pa nha men to de Fe i tos no STF fa ci li tou e aper fe i-
ço ou a de fe sa ju di ci al das po lí ti cas pú bli cas pe ran te
aque le Tri bu nal, sis te ma ti zan do as te ses de de fe sa para 
os atos do Exe cu ti vo. Cabe ao Nú cleo, ain da, a ela bo ra-
ção das de fe sas nas Ações Di re tas de Incons ti tu ci o na li-
da de (ADINs) con tra atos fe de ra is e es ta du a is.

A Co or de na do ria de Órgãos Vin cu la dos (COV)
au xi lia o Advo ga do-Ge ral da União a su per vi si o nar e
a ori en tar a atu a ção dos ór gãos ju rí di cos das qua se
du zen tas ins ti tu i ções, dos 2.385 pro cu ra do res e dos
mais de dois mi lhões de pro ces sos, dos qua is cer ca
de um mi lhão e 800 mil têm como par te li ti gan te o
Insti tu to Na ci o nal de Se gu ri da de So ci al (INSS). Essa
Co or de na do ria de sem pe nha ou tras ati vi da des, es pe-
ci al men te as de le van ta men tos.

Para re for çar a atu a ção con ten ci o sa, foi cri a da a 
Co or de na do ria de Ações de Re com po si ção do Pa tri-
mô nio da União (CRPU), com a mis são de co la bo rar
com a União nas ações de re cu pe ra ção do pa tri mô nio
da União e na co bran ça de cré di tos da União, es pe ci-
al men te da que les de cor ren tes de con de na ções do
Tri bu nal de Con tas da União (TCU).

Qu an do foi al te ra do o pro ces so de exe cu ção ju -
di ci al, a PGU ini ci ou re for mas que cul mi na ram na ins -
ta la ção do De par ta men to de Cál cu los e Pe rí ci as, a
fim de su per vi si o nar, re ver, acom pa nhar, con fe rir e
co or de nar os cál cu los e pe rí ci as ju di ci a is em pro ces-
sos do in te res se da União. 

Gra ças a essa in fra-es tru tu ra, a AGU tem sido
ca paz de vi a bi li zar as po lí ti cas do go ver no fe de ral em
im por tan tes áre as, in clu si ve re pri min do a in dús tria de 
me ga in de ni za ções em pre ju í zo da União. Não va mos
enu me rar os fe i tos em que teve su ces so nos úl ti mos
anos. Va mos lem brar a prá ti ca da edi ção de sú mu las
ad mi nis tra ti vas, que tor na ram uni for mes al guns pro -
ce di men tos de vá ri os ór gãos go ver na men ta is.

Como par te da mo der ni za ção, os Ju i za dos
Especi a is Fe de ra is fa ci li ta ram o aces so à jus ti ça de
clas ses me nos fa vo re ci das, que ago ra po dem mo ver
ações con tra a União em pro ces sos rá pi dos, mar ca dos
pela ora li da de, sim pli ci da de, eco no mia e ce le ri da de.

Apro ve i ta mos a opor tu ni da de des te pro nun ci a-
men to para lou var a atu a ção dos Advo ga dos-Ge ra is
da União no Go ver no Fer nan do Hen ri que Car do so,
Dr. Ge ral do Qu in tão e do Dr. Gil mar Men des. E te mos
cer te za de que a ins ti tu i ção con ti nu a rá a fun ci o nar
com o bri lho de sem pre, nas mãos do Dr. José Bo ni fá-
cio La fa yet te de Andra da, des cen den te de ilus tre fa -
mí lia bra si le i ra, que, há mais de um sé cu lo, vem pres -
tan do ao País ser vi ços ines ti má ve is.

Era o que ti nha a di zer. Mu i to obri ga do.
O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Sr.

Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o Bra sil não tem
sa bi do dis tin guir as di fe ren ças en tre o dis cur so e a
prá ti ca dos Esta dos Uni dos, so bre tu do quan do o as -
sun to é re la ções co mer ci a is, si tu a ção em que, ape sar
do dis cur so mo der no e apre go an do in ci si va men te o
li vre co mér cio, os ame ri ca nos são ex tre ma men te ze -
lo sos de seus in te res ses in ter nos.

Des de o co me ço da dé ca da de 90 e até hoje, o
Bra sil tem fe i to pa pel de bobo em suas re la ções co -
mer ci a is com as po tên ci as he ge mô ni cas. Impreg na-
do da onda de glo ba li za ção, abriu, sem es pe rar nem
ne go ci ar con tra par ti das, seu mer ca do às mer ca do ri-
as es tran ge i ras, que pas sa ram a aqui en trar em pro -
fu são, ca u san do a fa lên cia de mu i tos es ta be le ci men-
tos na ci o na is ou a ven da de les para o ca pi tal in ter na-
ci o nal. Nun ca, até en tão, a eco no mia bra si le i ra se
des na ci o na li zou em rit mo tão ace le ra do. Qu an do foi
im plan ta do o Pla no Real, em me a dos de 1994, hou ve
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nova e mais pro fun da re du ção das ta ri fas de im por ta-
ção, em um con tex to to tal men te ne fas to para a in dús-
tria de nos so País, quan do a so bre va lo ri za ção de
nos sa mo e da, a cha ma da ân co ra cam bi al, fa zia a
pro du ção na ci o nal per der com pe ti ti vi da de. Uma das
au to ri da des que pre si di ram esse pro ces so de su i cí-
dio de nos sa pro du ção foi, aliás, o ex-Mi nis tro da Fa -
zen da do fi nal do Go ver no Ita mar, o atu al can di da to à
pre si den te Ciro Go mes, que hoje se apre sen ta como
al ter na ti va de es quer da ao Go ver no de Fer nan do
Hen ri que Car do so.

Faz, as sim, pou co mais de dez anos – com um
pe que no in ter va lo re fe ren te ao Go ver no Ita mar Fran -
co an tes de Fer nan do Hen ri que ter as su mi do o Mi nis-
té rio da Fa zen da – que o Bra sil se com por ta como um 
bom alu no, di li gen te e apli ca do nas au las de li vre co -
mér cio mi nis tra das pe las po tên ci as he ge mô ni cas,
prin ci pal men te pe los Esta dos Uni dos. O Bra sil tem
de mons tra do com atos con cre tos, com a aber tu ra co -
mer ci al que im pôs a sua eco no mia, que tam bém é de -
fen sor do li vre co mér cio e, por isso, tem me re ci do o
sor ri so com pla cen te e o ta pi nha nas cos tas da cha-
ma da co mu ni da de in ter na ci o nal. Não es pan ta, por-
tan to, que o Go ver no de nos so País te nha fi ca do com
essa cara de ma ri do tra í do, quan do, re cen te men te, o
Go ver no dos Esta dos Uni dos anun ci ou no vas e pe sa-
das bar re i ras à im por ta ção do aço, o que ca u sa rá
enor mes per das a nos sas si de rúr gi cas.

Os Esta dos Uni dos, para pro te ger sua in dús tria
si de rúr gi ca ine fi ci en te e ob so le ta, im pu se ram so bre-
ta xas que vão de 30 a 15% so bre pro du tos si de rúr gi-
cos im por ta dos. As so bre ta xas – que, como o nome já 
diz, são ta xas em cima de ta xas de im por ta ção pre e-
xis ten tes – atin gem aços pla nos, la mi na dos e ino xi dá-
ve is; bo bi nas, bar ras de aço, fios-má qui na, ver ga-
lhões, lin go tes e blo cos. Mu i tos des ses pro du tos são
itens im por tan tes da pa u ta de ex por ta ção de ma nu fa-
tu ra dos bra si le i ros. Essa ta xa ção al tís si ma – lem bro
às Srªs e aos Srs. Se na do res – está sen do im ple men-
ta da pelo ma i or de fen sor mun di al do li vre co mér cio,
os Esta dos Uni dos da Amé ri ca, e, ain da por cima,
com o Par ti do Re pu bli ca no no po der, que, como se
sabe, é mais ori en ta do para o li vre co mér cio do que o
Par ti do De mo cra ta!

Tam bém, há pou cos dias, o Con gres so dos Esta -
dos Uni dos apro vou uma lei que pre vê o de sem bol so de 
nada me nos do que US$180 bi lhões em be ne fí cio aos
agri cul to res do País no de cor rer de 10 anos. 

Se gun do a Con fe de ra ção Na ci o nal da Agri cul-
tu ra – CNA, esse novo sub sí dio que será con ce di do
pelo go ver no ame ri ca no tra rá pre ju í zos anu a is de
apro xi ma da men te US$2,5 bi lhões aos pro du to res
bra si le i ros. É que en tre os prin ci pa is pro du tos que ex -

por ta mos para os EUA es tão: soja, café, suco de la -
ran ja, fumo, açú car, en tre ou tros.

Mas ve jam, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do-
res, a de si gual da de nas re la ções co mer ci a is en tre
Bra sil e Esta dos Uni dos não se ini cia nes ses fa tos
mais re cen tes. Com base em da dos do pró prio Mi nis-
té rio das Re la ções Exte ri o res, con for me ar ti go pu bli-
ca do no jor nal Fo lha de S. Pa u lo, de 17 de maio úl ti-
mo, en quan to as ta ri fas de im por ta ção dos EUA para
os vin te pro dutos mais ex por ta dos pelo Bra sil em 2001
atin giu uma mé dia de 39,1%, a re la ção in ver sa, ou seja,
a ta ri fa de im por ta ção do Bra sil para os vin te pro du tos
mais ex por ta dos pe los EUA no mes mo ano de 2001
atin giu mé dia de 12,9%. Há pro du tos bra si le i ros que
são tri bu ta dos em 350%, como é o caso do fumo. Para o 
suco de la ran ja, a ta ri fa atin ge 61% e, para o açú car re fi-
na do, 166%. A ma i or ta ri fa de im por ta ção re gis tra da so -
bre pro du to nor te-ame ri ca no é de 35%. 

Não vim aqui para cri ti car o Go ver no dos Esta -
dos Uni dos. De cer ta for ma, o Go ver no nor te-ame ri-
ca no está dan do de mons tra ção de que está aten to
para seus in te res ses na ci o na is. No caso da si de rur-
gia, sua in dús tria está en ve lhe ci da, de fa sa da tec no lo-
gi ca men te, não con se gue com pe tir em pé de igual da-
de com suas con gê ne res de ou tras par tes do mun do,
in clu si ve com a bra si le i ra, e faz-se ne ces sá ria al gu ma
pro te ção, mes mo que tran si tó ria, en quan to essa in-
dús tria se ajus ta e pro mo ve os in ves ti men tos ne ces-
sá ri os. É uma in dús tria im por tan te para a eco no mia
de vá ri os es ta dos nor te-ame ri ca nos, que em pre ga
tal vez cen te nas de mi lha res de tra ba lha do res. Os
Esta dos Uni dos es tão de fen den do seus in te res ses
na ci o na is. Para con su mo ex ter no, re pe tem, à exa us-
tão, que são fa vo rá ve is ao li vre co mér cio e que a
aber tu ra de mer ca do fa vo re ce a pros pe ri da de de to -
dos os pa í ses, uma vez que eles têm a eco no mia
mais for te do mun do, e o li vre co mér cio, na tu ral men te,
os be ne fi cia mais do que a qual quer ou tro país. Qu an-
do al gum se tor ou al gu ma in dús tria de seu país não
vai bem das per nas, en tão eles es que cem a re tó ri ca
li be ral e tor nam-se pro te ci o nis tas. Estão sen do es-
per tos. Estão sen do ma lan dros!

Vim aqui, sim, para cri ti car quem acre di ta no
dis cur so sa bi do dos Esta dos Uni dos, como é o caso
des se me ni no bom, nos so Pre si den te Fer nan do Hen -
ri que Car do so, e de seus au xi li a res di re tos, to dos
dou to res em bom-mo cis mo e em bom com por ta men-
to, sob a óti ca dos in te res ses dos ou tros, como o Mi -
nis tro Pe dro Ma lan. Vim aqui para cri ti car quem, ao
con trá rio do Go ver no dos Esta dos Uni dos, não faz da
de fe sa dos in te res ses da eco no mia na ci o nal seu ca -
va lo de ba ta lha, per mi tin do a ver go nho sa des na ci o na li-
za ção de nos sa eco no mia e o en co lhi men to de nos so
par que in dus tri al. Isso tudo, em tro ca de um bom lu gar
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na mesa da co zi nha ad ja cen te à sala onde se re a li za o
ban que te en tre as po tên ci as he ge mô ni cas!

E nós, bra si le i ros, que tí nha mos pre sen te a ima -
gem da ma lan dra gem na ci o nal, se gun do a qual o bra -
si le i ro é es per to, de sem ba ra ça do, safo! Pelo je i to, os
Esta dos Uni dos es tão nos dan do ver da de i ra aula de
ma lan dra gem.

E, as sim, com ple ta mos mais de uma dé ca da
com di fi cul da des na ba lan ça co mer ci al, uma dé ca da
de se gui dos dé fi cits, de de pen dên cia dos ca pi ta is es -
tran ge i ros para fe char o ba lan ço de pa ga men tos,
uma dé ca da de vul ne ra bi li da de e de in cer te za. Ven -
den do pou co aos ou tros e so fren do todo tipo de bar -
re i ras, en quan to nos abri mos mais e mais às mer ca-
do ri as es tran ge i ras.  Bom para os ou tros; ruim para
nós: man ten do enor mes dé fi cits no co mér cio bi la te ral
com os Esta dos Uni dos.

Era o que ti nha a di zer.
O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – Sr. Pre si-

den te, Srªs e Srs. Se na do res, um car re ga men to de
cas ta nha de caju de 1.500 to ne la das, pro du zi das na
re gião ma ra nhen se de Bar re i ri nhas e ten do como
des ti no a Índia, é a pri me i ra ação prá ti ca da Câ ma ra
de Co mér cio e Indús tria Bra sil-Chi na no Ma ra nhão
(CCIBC/MA).

Tal em pre en di men to, na tu ral men te ain da mo des-
to, abre pers pec ti vas eco nô mi cas de gran de en ver ga-
du ra para o Ma ra nhão, além de cri ar con di ções para a
ge ra ção de no vos em pre gos no Esta do. Esse en ten di-
men to co mer ci al re sul ta da ini ci a ti va da Câ ma ra de Co -
mér cio e Indús tria Bra sil-Chi na, de mons tran do o quan to
pode fa zer o ca pi tal pri va do em pre en de dor.

Como in for mou o vice-pre si den te bi na ci o nal e
pre si den te re gi o nal da Câ ma ra Bra sil-Chi na, Sr. Cli -
neu Coê lho Fi lho, o em bar que do pri me i ro car re ga-
men to fi cou de fi ni do para o fi nal do mês pas sa do. Há
al gu mas se ma nas, os ex por ta do res in di a nos de po si-
ta ram duas car tas de cré di to no Ban co do Bra sil – no
va lor, cada uma, de US$495 mil e US$247,5 mil –
para os pro du to res de 

Bar re i ri nhas, an te ci pan do-se ao em bar que, no
Por to de Ita qui, do pro du to ma ra nhen se em trin ta e
dois con têi ne res.

É pro pó si to da Câ ma ra de Co mér cio e Indús tria
Bra sil-Chi na im ple men tar es for ços, a par tir des te
mês, para que em pre sá ri os chi ne ses ve nham in ves tir
jun ta men te com pro du to res ma ra nhen ses, agre gan-
do va lor aos pro du tos que hoje es tão sen do ex por ta-
dos sem ma i o res be ne fi ci a men tos.

So bre o Por to de Ita qui, ge ren ci a do pela Empre -
sa Ma ra nhen se de Admi nis tra ção Por tuá ria – EMAP,
des ta que-se que vem aper fe i ço an do seus ser vi ços e
re a li zan do par ce ri as com o se tor pro du ti vo. Ino va ções
es sas que re sul ta ram em re cor des de mo vi men ta ção,

e uma es tru tu ra por tuá ria ca paz de aten der às exi-
gên ci as dos mer ca dos bra si le i ro e in ter na ci o nal.

A evo lu ção da es tru tu ra por tuá ria de São Luís
am plia-se dia a dia, gra ças ao in ves ti men to do se tor
pri va do. Lá já se en con tra em ope ra ção um guin das te
de mul ti pro pó si to do tipo LHM 250, com ca pa ci da de
para 64 to ne la das e lan ça má xi ma de 38m. Com essa
má qui na, a pro du ti vi da de mul ti pli ca-se, tor nan do
mais efi ci en te e eco no mi ca men te atra ti va a uti li za ção
do Por to de Ita qui.

A re fe ri da Câ ma ra de Co mér cio tem o ob je ti vo
de im pul si o nar o re la ci o na men to bi la te ral en tre a Chi -
na e o Bra sil, mas a fi li al do Ma ra nhão pro cu ra ex pan-
dir as opor tu ni da des de ne gó ci os com ou tros pa í ses
além da Chi na.

A Câ ma ra, Sr. Pre si den te, está re a li zan do um
tra ba lho de ca das tra men to das em pre sas pro du to ras
no Ma ra nhão, no sen ti do de iden ti fi car as ati vi da des
eco nô mi cas, pro du ção e qua li da de dos pro du tos do
Esta do. Esse ca das tro será fun da men tal para a pro-
mo ção co mer ci al das po ten ci a li da des eco nô mi cas lo -
ca is, es ti mu lan do o em pre sa ri a do ma ra nhen se a in-
ves tir na sua pro du ção. Bus ca-se, pois, a ele va ção da
pa u ta de ex por ta ções do Esta do.

No caso da pro mo ção co mer ci al com a Chi na,
este país já apre sen tou in te res se em im por tar do Ma -
ra nhão se men tes de gi ras sol, pes ca do e café, além
de fru tas. Com re la ção às se men tes de gi ras sol, a fi li-
al no Ma ra nhão da Câ ma ra de Co mér cio e Indús tria
Bra sil-Chi na está le van tan do com os em pre sá ri os
chi ne ses o quan ti ta ti vo que de se jam ad qui rir do pro -
du to e a que pre ço.

Os chi ne ses têm tam bém in te res se em ne go ci ar a 
pro du ção de grãos do sul do Ma ra nhão, re gião de soja.

A Câ ma ra de Co mér cio e Indús tria Bra sil-Chi na
no Ma ra nhão (CCIBC) tem de sen vol vi do mu i tas ati vi-
da des que me re cem o nos so apo io. A en ti da de pre -
ten de le var uma ca ra va na de em pre sá ri os lo ca is para
Shang hai, nes te mês, onde será re a li za da uma gran -
de fe i ra in ter na ci o nal, abrin do as por tas do po ten ci al
mer ca do chi nês para o Esta do, bem como a pos si bi li-
da de de for ma ção de no vas par ce ri as eco nô mi cas.

Enfim, pro cu ra-se cri ar no em pre sa ri a do chi nês
in te res se nas opor tu ni da des co mer ci a is e de in ves ti-
men tos que o mer ca do ma ra nhen se pode ofe re cer.
Como tam bém para mos trar aos em pre sá ri os do
Esta do a pu jan ça eco nô mi ca da Chi na e as opor tu ni-
da des que se abri ram em fun ção de sua en tra da na
Orga ni za ção Mun di al do Co mér cio.

Na ver da de, há um gran de es for ço para que o
em pre sa ri a do ma ra nhen se con si ga ocu par o es pa ço
co mer ci al re pre sen ta do pela Chi na.

Junho de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira  18 12239

JUNHO 2002102    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Re cen te men te, acon te ceu a fe i ra Bra sil-Chi na
Tra de Fair 2002, em Shang hai, com a par ti ci pa ção de
112 em pre sá ri os de vá ri os Esta dos bra si le i ros, além
de ex po si to res e, in clu si ve, do mi nis tro bra si le i ro do
De sen vol vi men to e da Indús tria e Co mér cio, Emba i-
xa dor Sér gio Ama ral. Entre as 75 em pre sas bra si le i-
ras que par ti ci pa ram como ex po si to res na que la fe i ra,
ins ta la da numa área de 3 mil m², no Pa vi lhão de
Expo si ções do Shang hai Exhi bi ti on Cen tre, os des ta-
ques fo ram a Com pa nhia Vale do Rio Doce, Pe tro-
bras, Empre sa Bra si le i ra de Com pres so res (Embra -
co), Embra er, Asso ci a ção Bra si le i ra de Su per mer ca-
dos (Abras) e Ban co do Bra sil.

O pre si den te da Abras, José Hum ber to Pi res de
Ara ú jo, res sal tou, na opor tu ni da de, a par ce ria já exis -
ten te, que está pos si bi li tan do o in ter câm bio de mer ca-
do ri as en tre os su per mer ca dos do Bra sil e da Chi na,
como café em pa co ta do, cas ta nha de caju, fru tas tro pi-
ca is, ca ma rão, car ne, cal ça dos, ves tuá rio, mó ve is, ar te-
fa tos e cou ro. A Bra sil-Chi na Tra de Fair 2002 con so li dou
a re a li za ção per ma nen te de fe i ras anu a is na Chi na (em
anos pa res) e no Bra sil (em anos ím pa res). A pró xi ma
fe i ra acon te ce rá em São Pa u lo, em 2003.

De ou tra par te, os pro du to res ma ra nhen ses de
fru tas, prin ci pal men te de ba na na e aba ca xi – que já
ex por tam para o Ca na dá e Esta dos Uni dos –, es tão
oti mis tas com a pos si bi li da de de co mer ci a li zar par te
da pro du ção para a Chi na.

É gran de, como se vê, a di men são eco nô mi ca
do imen so mer ca do chi nês, que co me ça a fi car mais
pró xi mo e ao al can ce dos em pre sá ri os ma ra nhen ses.

Sa li en te-se que a ex por ta ção de fru tas pelo Por-
to de Ita qui já pode ser re a li za da com se gu ran ça a
par tir da im plan ta ção de con têi ne res re fri ge ra dos (re -
e fers), com ca pa ci da de ini ci al para 60 to ma das. O
Por to de Ita qui en tra de fi ni ti va men te na rota des sas
ope ra ções, apto, por tan to, a mo vi men tar car gas re fri-
ge ra das, como fru tas, flo res, pes ca do e la ti cí ni os.

Uma su bes ta ção de 500 KVA foi cons tru í da pela 
Empre sa Ma ra nhen se de Admi nis tra ção Por tuá ria
com ca pa ci da de ini ci al para 60 to ma das de con têi ne-
res, po den do do brar essa quan ti da de. A ins ta la ção da 
su bes ta ção para mo vi men tar car gas re fri ge ra das é
um im por tan te sal to para o au men to e a di ver si fi ca-
ção de car gas no por to da Ca pi tal ma ra nhen se. Pre -
pa ra-se o meu Esta do, por tan to, para aten der a no vos
mer ca dos.

Os gran des pó los fru tí co las, si tu a dos, en tre ou -
tros, nos mu ni cí pi os de Ca xi as, Bal sas e Impe ra triz,

vêem des cer rar, gra ças a Ita qui, mu i tas es pe ran ças
para os seus pro du tos, hoje es co a dos via por tos vi zi-
nhos, prin ci pal men te por For ta le za. A mo der ni za ção
do Por to de Ita qui irá ab sor ver, in clu si ve, a pro du ção
dos mer ca dos do Pi a uí, To can tins e Pará. É uma pro -
gra ma ção, por tan to, in du to ra do de sen vol vi men to do
Esta do, be ne fi ci an do as gran des, pe que nas e mé di as
em pre sas.

O nos so re la ci o na men to co mer ci al com a Chi-
na, Sr. Pre si den te, apre sen ta-se aus pi ci o so. Em 27
de maio pas sa do, hou ve a 8ª Roda de Ne gó ci os na
Con fe de ra ção Na ci o nal do Co mér cio, na qual fo ram
apre sen ta das al gu mas das opor tu ni da des de ne gó ci-
os da pro vín cia chi ne sa de Fu ji an, es pe ci al men te nos
seg men tos de brin que dos, ele tro do més ti cos, ves tuá-
rio e in dús tria leve.

No dia se guin te, foi a vez da pro vín cia de Sha -
dong pro mo ver o co mér cio bi la te ral com o em pre sa ri-
a do bra si le i ro. A mis são chi ne sa teve re pre sen tan tes
dos se to res de ar ti gos de co ra ti vos, de ma te ri a is de
cons tru ção, me câ ni co e quí mi co, pro du tos têx te is,
me di ci na is e pro du tos nu tri ci o na is.

É com oti mis mo que re la to nes ta Casa es sas
im por tan tes re a li za ções em pre sa ri a is que es tão sen -
do im ple men ta das no Ma ra nhão, com o apo io do Go-
ver no do Esta do. Com põem o es for ço de todo o povo
ma ra nhen se para le var de ven ci da as cri ses que ator -
men tam este mun do glo ba li za do, ca mi nhan do-se dia a 
dia para o am bi ci o na do de sen vol vi men to de um Ma ra-
nhão de ter ras fér te is e povo ge ne ro so e hos pi ta le i ro.

Era o que ti nha a di zer.
Mu i to obri ga do.
O SR. MAURO MIRANDA  (PMDB – GO) – Sr.

Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ocu po a tri bu na na 
tar de de hoje para um re gis tro do lo ro so, não ape nas
para mim mas para a le gião de ami gos, com pa nhe i-
ros e ad mi ra do res do ho mem pú bli co, edu ca dor e
agrô no mo Ju a rez Ber nar des.

Ele fa le ceu no úl ti mo dia 15, sá ba do, em sua fa -
zen da de Ani cuns, in te ri or de Go iás.

Ju a rez se no ta bi li zou como o de pu ta do mais vo -
ta do da his tó ria go i a na, re ce ben do 80 mil sú fra gi os
na ele i ção de 1974, o que en tão cor res pon dia a 10%
do ele i to ra do do nos so Esta do.

Cabe aqui lem brar que o ple i to da que le ano
mar cou o iní cio de uma re a ção de mo crá ti ca e po pu lar
con tra o re gi me mi li tar au to ri tá rio, im pos to ao País
uma dé ca da an tes, com o subs tan ci al au men to da re -
pre sen ta ção do MDB – hoje PMDB – nas as sem bléi-
as le gis la ti vas e na Câ ma ra dos De pu ta dos e com a
as cen são a este Se na do Fe de ral de no mes ines que-
cí ve is como os do pa u lis ta André Fran co Mon to ro, do
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per nan bu co no Mar cos Fre i re (am bos já fa le ci dos) e
do ga ú cho Pa u lo Bros sard, en tre tan tos ou tros.

Foi na com pa nhia ins pi ra do ra des ses po lí ti cos
ilus tres que Ju a rez Ber nar des pres tou sua con tri bu i-
ção va li o sa à pro mo ção dos le gi ti mos in te res ses do
povo go i a no e à ca u sa da re de mo cra ti za ção bra si le i ra
dan do pros se gui men to a uma car re i ra ini ci a da na
Assem bléia Le gis la ti va do Esta do de Go iás, sob a
ban de i ra ide a lis ta e in tré pi da da União De mo crá ti ca
Na ci o nal (UDN).

Ele con quis ta ria seu pri me i ro man da to fe de ral
em 1970, aju dan do a acen der um pon to de luz na tre -
va ain da qua se to tal da lon ga no i te do au to ri ta ris mo.

Mas não foi ape nas no fra gor da tri bu na que
Ber nar des tes tou sua de di ca ção à co i sa pú bli ca. Tam-
bém pro vou sua gran de ca pa ci da de de tra ba lho no
pa ci en te e exa us ti vo co ti di a no das li des ad mi nis tra ti-
vas, na qua li da de de Se cre tá rio de Agri cul tu ra do
Esta do de Go iás e de Assun tos Po lí ti cos da Pre fe i tu ra
de Go iâ nia.

Seus ex-alu nos da Uni ver si da de Fe de ral de Go -
iás, da qual es ta va apo sen ta do e onde co me ça ra a le -
ci o nar em 1966, tam bém la men ta rão sua per da.

Qu e ro unir mi nha voz a to dos es ses se to res da
vida go i a na para le var um tes te mu nho de sa u da de e
ami za de à fa mí lia de Ju a rez Ber nar des, com pos ta por 
sua vi ú va, Srª. Helê Par ro de, e seus três fi lhos (Ri car-
do, Ro gé rio e Ju a rez Jú ni or).

A eles, as nos sas sin ce ras con do lên ci as, for ta-
le ci das pela cer te za de que o le ga do des se ho mem
per ma ne ce rá vivo no pen sa men to e no co ra ção de to -
dos quan to lu ta mos por um Go iás mais de mo crá ti co,
prós pe ro, jus to e fe liz para esta e para as pró xi mas
ge ra ções.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Otá vio) – Nada mais

ha ven do a tra tar, a Pre si dên cia vai en cer rar os tra ba-
lhos, lem bran do às Srªs. e aos Srs. Se na do res que
cons ta rá da pró xi ma ses são de li be ra ti va or di ná ria, a
re a li zar-se ama nhã, às 14 ho ras e 30 mi nu tos, a se -
guin te

ORDEM DO DIA

– 1 –
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 106, DE 2001

(Em re gi me de ur gên cia – art. 336, II, do
Re gi men to Inter no, nos ter mos do

Re que ri men to nº 376, de 2002)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei
da Câ ma ra nº 106, de 2001 (nº 1.698/99, na Casa
de ori gem), de ini ci a ti va do Pre si den te a Re pú bli ca,

que al te ra o art. 16 da Lei nº 8.935, de 18 de no vem-
bro de 1994, que re gu la men ta o art. 236 da Cons ti-
tu i ção Fe de ral (cri té rio para pre en chi men to de va-
gas para in gres so na ati vi da de no ta ri al ou de re gis-
tro), ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 327, 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 Ger son Ca ma ta, fa vo rá vel, com voto se pa ra-
do, con trá rio, do Se na dor José Edu ar do Du tra.

– 2 –
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 123, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 123, de 2001 (nº 3.428/97, na Casa de ori -
gem), que dis põe so bre a ela bo ra ção, be ne fi ci a men to
e co mer ci a li za ção de pro du tos ar te sa na is de ori gem
ani mal e ve ge tal e dá ou tras pro vi dên ci as, ten do

Pa re cer sob nº 291, de 2002, da Co mis são de
Assun tos So ci a is, Re la tor: Se na dor Ri car do San tos,
fa vo rá vel, com Emen da nº 1-CAS, que apre sen ta.

– 3 –
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 71, DE 2002

Dis cus são, em se gun do tur no, do Pro je to de Lei
do Se na do nº 71, 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 dis po si ti vos
do De cre to-Lei nº 3.689, de 3 de ou tu bro de 1941 –
Có di go de Pro ces so Pe nal, re la ti vos ao in ter ro ga tó rio
do acu sa do e à de fe sa efe ti va.

– 4 –
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 72, DE 2002

Dis cus são, em se gun do tur no, do Pro je to de Lei
do Se na do nº 72, 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 dis po si ti vos
do De cre to-Lei nº 3.689, de 3 de ou tu bro de 1941 –
Có di go de Pro ces so Pe nal, re la ti vos ao tri bu nal do júri 
e dá ou tras pro vi dên ci as.

– 5 –
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 168, DE 1999

(Inclu í do em Ordem do Dia nos ter mos
do Re cur so nº 29, de 2000)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei do
Se na do nº 168, de 1999, de au to ria do Se na dor Ro -
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me ro Jucá, que al te ra a Lei nº 9.503, de 23 de se tem-
bro de 1997, que ins ti tui o Có di go Bra si le i ro de Trân si-
to, ten do

Pa re ce res sob nºs 878, de 2000, e 190, 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 Fran ce li no Pe re i ra, 1º pro nun ci a men to
(so bre o Pro je to): fa vo rá vel, nos ter mos da Emen da nº 
1-CCJ (Subs ti tu ti vo), que ofe re ce, com abs ten ção do
Se na dor Lú cio Alcân ta ra; 2º pro nun ci a men to (so bre a
Emen da nº 2, de Ple ná rio): pela re je i ção.

– 6 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 175, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre-
to Le gis la ti vo nº 175, de 2002 (nº 1.335/2001, 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 Fran ce sa so bre o Pro je to de
Cons tru ção de uma Pon te so bre o Rio Oi a po que, ce -
le bra do em Bra sí lia, em 5 de abril de 2001, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 449, 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 ad hoc: Se na dor José Sar ney.

– 7 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 41, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre-
to Le gis la ti vo nº 41, de 2002 (nº 1.020/2001, 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, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 390, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Ro meu Tuma.

– 8 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 60, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do 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, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 398, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Ju vên cio da
Fon se ca.

– 9 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 65, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre-
to Le gis la ti vo nº 65, de 2002 (nº 1.524/2001, 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 Uba en se de Edu ca ção e Cul -
tu ra para exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são de sons e
ima gens na ci da de de Ubá, Esta do de Mi nas Ge ra is,
ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 455, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Arlin do Por to,
com abs ten ção do Se na dor Ge ral do Cân di do.

– 10 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 69, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do 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, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 400, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Ge ral do
Athoff.

– 11 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 70, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre-
to Le gis la ti vo nº 70, de 2002 (nº 1.139/2001, 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 Nova Ali an 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 Pi -
ra ú ba, Esta do de Mi nas Ge ra is, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 456, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Arlin do Por to.
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– 12 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 165, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre-
to Le gis la ti vo nº 165, de 2002 (nº 1.265/2001, 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 e Edu ca ci o nal de Ita -
jaí para exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são de sons e
ima gens na ci da de de Jo in vil le, Esta do de San ta Ca -
ta ri na, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 484, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Ca sil do
Mal da ner, com abs ten ção do Se na dor Ge ral do
Cân di do.

 – 13 –

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 10, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do 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, ten do

Pa re cer sob nº 342, de 2002, da Co mis são de
Assun tos Eco nô mi cos, Re la tor ad hoc: Se na dor Ro -
me ro Jucá, fa vo rá vel, nos ter mos da Emen da nº
1-CAE (Subs ti tu ti vo), que ofe re ce, com vo tos con-
trá ri os da Se na do ra He lo í sa He le na, e dos Se na do-
res Fer nan do Ri be i ro, Ger son Ca ma ta, Edu ar do
Su plicy, Ca sil do Mal da ner, Ro ber to Sa tur ni no e La u-
ro Cam pos.

– 14 –

MENSAGEM Nº 103, DE 2002
(Esco lha de Che fe de Mis são Di plo má ti ca)

(Vo ta ção se cre ta)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pa re cer da Co -
mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal,
Re la tor ad hoc: Se na dor Val mir Ama ral, so bre a Men -
sa gem nº 103, de 2002 (nº 217/2002, 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 a es co lha do Se nhor Má rio da Gra ça
Ro i ter, Mi nis tro de Se gun da Clas se 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 ao
Esta do do Ku a i te.

– 15 –

MENSAGEM Nº 161, DE 2002
(Esco lha de Che fe de Mis são Di plo má ti ca)

(Vo ta ção se cre ta)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pa re cer 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, so bre a Men sa gem nº 
161, de 2002 (nº 387/2002, 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 a es co lha 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.

– 16 –

REQUERIMENTO Nº 380, DE 2002
(Inclu í do em Ordem do Dia nos ter mos
do art. 222, § 2º, do Re gi men to Inter no)

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº
380, de 2002, da Co mis são de Re la ções Exte ri o res
e De fe sa Na ci o nal, so li ci tan do seja en ca mi nha da
Mo ção de Re pú dio ao uso de ar mas de des tru i ção
em mas sa, co mu ni can do aos par la men ta res da
Índia e do Pa quis tão o ape lo da Co mis são de Re la-
ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal do Se na do Bra si-
le i ro para que os con fli tos en tre os dois pa í ses se jam
re sol vi dos pa ci fi ca men te, pela ne go ci a ção, pela in-
ter me di a ção, sem guer ra e sem co gi tar do uso de ar-
mas atô mi cas.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Otá vio) – Está en cer-
ra da a ses são.

(Le van ta-se a ses são às 18 ho ras e 56 
mi nu tos.)

(OS 16460/02)
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Ata da 90ª Ses são De li be ra ti va Ordi ná ria,
em 18 de ju nho de 2002

4ª Sessão Legislativa Ordinária da 51ª Le gis la tu ra

Pre si dên cia dos Srs. Edi son Lo bão, Anto nio Car los Va la da res
 Car los Wil son e Mo re i ra Men des

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 – 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 – Ca sil do
Mal da ner – Chi co Sar to ri – Edi son Lo bão – 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 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 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 –
Luiz Ota vio – Ma gui to Vi le la – Ma ria do Car mo Alves – 
Mar lu ce Pin to – Ma u ro Mi ran da – Mo re i ra Men des –
Mo za ril do Ca val can ti – Na bor Jú ni or – Ney Su as su na
– Osmar Dias – Pa u lo Sou to – Pe dro Si mon – 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 – 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 69 Srs. Se na do res. Ha ven do nú me ro re gi men tal,
de cla ro aber ta a ses são.

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

So bre a mesa, Expe di en te que pas so a ler.

É lido o se guin te:

EXPEDIENTE

MENSAGENS

DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

MENSAGEM Nº 178, DE 2002
(Nº 477/2002, 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 III, da
Cons ti tu i ção Fe de ral, com bi na do com o art. 13 da Me-
di da Pro vi só ria nº 2.156-5, de 24 de agos to de 2001,
sub me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as o nome 
do Se nhor Ri car do Alber to Su as su na de Me de i ros
para o car go de Di re tor da Agên cia de De sen vol vi-
men to do Nor des te – ADENE.

Bra sí lia, 13 de ju nho de 2002. – Fer nan do Hen -
ri que Car do so.
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CURRICULUM VITAE
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MENSAGEM Nº 179, DE 2002
(Nº 478/2002, 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 III, da

Cons ti tu i ção Fe de ral, com bi na do com o art. 13 da Me -
di da Pro vi só ria Nº 2.156-5, de 24 de agos to de 2001,
sub me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as o nome 
do Se nhor Pa u lo Ro ber to Pon tes De Men don ça para
o car go de Di re tor da Agên cia de De sen vol vi men to do 
Nor des te – ADENE.

Bra sí lia, 13 de ju nho de 2002. – Fer nan do Hen -
ri que Car do so.

CUR RI CU LUM VI TAE

Pa u lo Ro ber to Pon tes de Men don ça
Eco no mis ta, 56 anos, Con sul tor nas Áre as de Pe-
que nas e Mé di as Empre sas e de Enti da des Pú bli-
cas, pós-gra du a do em Pla ne ja men to Eco nô mi-
co-So ci al com 32 anos de ex pe riên cia pro fis si o nal.
Na tu ral de Re ci fe-PE, fi lho de Síl vio Ca bral de Men -
don ça e Ma ria José de Vas con ce los Pon tes.
RG 75143 SSP/AL
CPF 020837104-44
SQS 212 Blo co D Ap. 408 Bra sí lia/DF
CEP: 70275-040
Te le fo nes:(61) 346-5516 – 9961-8858

For ma çao Aca dê mi ca

– Ba cha rel em Ciên ci as Eco nô mi cas pela Uni ver si-
da de Fe de ral de Ala go as – 1968
– Pós-Gra du a do em Pla ne ja men to Eco nô mi co e So -
ci al pela Uni ver si da de de Cam pi nas/UNICAMP –
1969.
– Pós-Gra du a do em Con sul to ria Indus tri al pela Uni -
ver si da de de Delf t Ho lan da SUDENE – Re ci fe/PE –
1973.
– Pós-Gra du a do em Con sul to ria Co mer ci al pela
Uni ver si da de de São Pa u lo/USP – Asso ci a ção Co-
mer ci al do Esta do de São Pa u lo e Bol sis ta do
SEBRAE – São Pa u lo 1976
– Di plo ma do pelo VII Ci clo de Estu dos da
ADESG/Asso ci a ção dos Di plo ma dos da Esco la Su-
pe ri or de Gu er ra – Ala go as, 1985

His tó ri co Pro fis si o nal

– Con sul tor em Ma té ri as Fi nan ce i ra e Orça men tá ria
em Vice-Li de ran ça da Câ ma ra dos De pu ta dos, 1997.
– Asses sor Téc ni co Le gis la ti vo de Orça men to e Fi-
nan ças em Li de ran ça da Câ ma ra dos De pu ta dos,
1994/1995.

– Eco no mis ta da Se cre ta ria da Edu ca ção do Esta do
de Ala go as
– Co or de na dor do Pro je to Po lo nor des te – Sub pro je-
to Edu ca ção, 1988/1989.
– Co or de na dor do Pro je to do Meio Ru ral da Se cre-
ta ria da Edu ca ção do Esta do de Ala go as,
1988/1989.
– Di re tor Admi nis tra ti vo da Se cre ta ria de Se gu ran ça
Pú bli ca do Esta do de Ala go as, 1987/1988.
– Se cre tá rio de Esta do Subs ti tu to da Se cre ta ria do
Tra ba lho e Ação So ci al do Esta do de Ala go as, 1987.
– Che fe de Ga bi ne te da Se cre ta ria de Traba lho e
Ação So ci al do Esta do de Ala go as, 1986/1987.
– Di re tor Admi nis tra ti vo da Fun da ção do Bem-Estar
do Me nor do Esta do de Ala go as/FEBEM, 1986.
– Che fe de Ga bi ne te da Pre si dên cia da Asso ci a ção
dos Plan ta do res de Cana de Ala go as/ASPLANA em 
Ma ce ió/AL, 1982/1989.
– Che fe do Se tor de Pro je tos Téc ni co-Eco nô mi-
co-Fi nan ce i ros e de Incen ti vos Fis ca is da Cia. de
De sen vol vi men to de Ala go as em Ma ce ió/AL,
1972/1982.
–  Che fe do Se tor de Pro je tos e Incen ti vos Fis ca is
do CONDESE – Con se lho de De sen vol vi men to Eco -
nô mi co do Esta do de Ser gi pe, 1970/1971.
 –  Che fe do Se tor de Pro je tos do CEAG/SEBRAE
de Ala go as, 1971/1972.
 –  Eco no mis ta res pon sá vel pela ela bo ra ção e aná li-
se de Pro je tos Téc ni co – Eco nô mi co – Fi nan ce i ros
do Ban co do Esta do de Ala go as, 1966/1969.

Como Docente

Pro fes sor da dis ci pli na de Ma te má ti ca pelo CECINE
– Cen tro de Ensi no Su pe ri or do Nor des te.
Pro fes sor da dis ci pli na de Ma te má ti ca do Gi ná sio Mal.
per ten cen te à Po lí cia Mi li tar do Esta do de Ala go as.
Pro fes sor da dis ci pli na de Admi nis tra ção da Pro du-
ção na Admi nis tra ção e Ge rên cia de Ne gó ci os de
Ma ce ió/AL.
Pro fes sor  e Co or de na dor do Cur so de Con ta bi li da-
de do Con ta bi li da de do Cen tro de Estu dos Su pe ri o-
res de Ma ce ió/AL.
Pro fes sor – fun da dor do Cen tro de Estu dos Su pe ri o-
res de Ma ce ió/AL.
Pro fes sor do De par ta men to de Eco no mia, Con ta bi li-
da de e Admi nis tra ção das dis ci pli nas de Admi nis tra-
ção da Pro du ção e de Cus tos Indus tri a is da Uni ver-
si da de Fe de ral de Ala go as.
Ecom. Pa u lo Ro ber to Pon tes de Men don ça, Co re-
con 12ª Re gião – 079

(À Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos.)
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MENSAGEM Nº 180, DE 2002
(Nº 479/2002, 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 III, da

Cons ti tu i ção Fe de ral, com bi na do com o art. 13 da Me -
di da Pro vi só ria nº 2.156 – 5, de 24 de agos to de 2001, 
sub me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as o nome 
do Se nhor Ma no el Bran dão Fa ri as para o car go de Di -
re tor da Agên cia de De sen vol vi men to do Nor des te –
ADENE.

Bra sí lia, 13 de  ju nho de 2002. – Fer nan do Hen -
ri que Car do so.

Ma no el Bran dão Fa ri as
51 anos – Bra si le i ro
CPF 021.036.724 – 53
RG 1.342.381 – SSP/SE
Na tu ra li da de: Pe ne do – AL
Fi li a ção: Re ja ne Bran dão Fa ri as  – Flo ri a no Fa ri as
Av. Cons. Rosa e Sil va, 469 – Apto. 601
Espi nhe i ro – Re ci fe – PE
CEP 52.020 – 220
(81) 3221 7905/ (81) 9972 1205
mbfa ri as@uol.com.br
for ma ção aca dê mi ca
Téc ni co: Con ta bi li da de; Insti tu i ção: ETCDJB
Cur so Su pe ri or: Ciên ci as Eco nô mi cas (em an da-
men to); Uni ver si da de: ESUDA
ex pe riên cia pro fis si o nal
Ban co do Nor des te do Bra sil S/A (1968/2001)
1976/1981 – Ge ren te Ope ra ci o nal da Agên cia de Si -
mão Dias – SE
1981/1984 – Ge ren te Ope ra ci o nal da Agên cia de
Ga ra nhuns – PE
1984/1987 – Ge ren te Ge ral da Agên cia de Neó po lis -SE
1987/1992 – Ge ren te Ge ral da Agên cia de Bo quim – 
SE
1992 – Ge ren te Ge ral da agên cia de Estân cia – SE
1992/1995 – Ge ren te Ge ral da Agên cia de Re ci fe – PE
1995/2001 – Su pe rin ten den te Re gi o nal para os
Esta dos da Pa ra í ba e de Per nam bu co
Apo io Con sul to ria (2001/2002)
2001 – Con sul tor de Empre sas
cur sos e tre i na men tos
1974 – Cur so de Cré di to Ru ral – Ban co do Nor des te
– For ta le za – CE
1974 – Mar ke ting – Esul tra – Sal va dor – BA
1977 – Cur so de De sen vol vi men to Eco nô mi co – BN
– For ta le za – CE

1979 – Cur so de Ge rên cia – Ban co do Nor des te –
For ta le za – CE
1980 – Cur so de Cré di to Indus tri al-Ban co do Nor-
des te – For ta le za – CE
1992 – Cur so de Ge rên cia – Ban co do Nor des te –
For ta le za – CE
1996 – Pro gra ma de De sen vol vi men to Empre sa ri al
– FDV – BH/MG
Fun ções de re pre sen ta ção exer ci das
Mem bro do Con se lho De li be ra ti vo do SEBRAE/PB
–  1995/2001
Mem bro do Con se lho De li be ra ti vo do SEBRAE/PE
–  1995/2001
Con se lhe i ro da Uni ver si da de do Meio Ambi en te do
Nor des te – 1998/2000
Con se lhe i ro do FAIN/PB – 1995/2001
Con se lhe i ro da Fun da ção Par que Tec no ló gi co de C.
Gran de – 1995/2001
Co or de na dor do Con se lho de Tu ris mo Cos ta das
Pis ci nas – PB – 2000/2001
vi a gens de es tu do
Mis são Empre sa ri al Per nam bu co/Argen ti na
Mis são de Estu dos à Bo lí via e a Co lôm bia para lan -
ça men to da mi cro – fi nan ças no Ban co do Nor des te
Mis são Empre sa ri al Per nam bu co/Uru guai
tí tu los
Me da lha do Mé ri to Ju rí di co do TRT – 6ª Re gião Ci -
da dão Per nam bu ca no – Assem bléia Le gis la ti va de
Per nam bu co
Co men da da Ordem Ca pri na  –  APACCO – Pa ra í ba

Ci da dão de di ver sas ci da des dos Esta dos da Pa ra í-
ba e de Per nam bu co
Re ci fe, 12 de ju nho de 2002. – Ma no el Bran dão Fa -
ri as.

(À Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos.)

MENSAGEM Nº 181, DE 2002
(Nº 476/2002, 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 III, da

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

Bra sí lia, 13 de ju nho de 2002. – Fer nan do Hen -
ri que Car do so.
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EVANDRO JOSÉ MOREIRA AVELAR 

Dados Pessoais 

Evan dro José Mo re i ra Ave lar
Fi li a ção: Ma no el Evan dro de Ave lar
Fer nan da Antô nia Mo re i ra Ave lar
Bra si le i ro, 41 anos, ca sa do
Av. Boa Vi a gem, 5110 – Boa Vi a gem
Re ci fe – PE
RG: 1.692.806
CIC: 243.830.234 – 87
(81)3461 – 2425
mfp@lo gi ca.com.br

Expe riên cia Pro fis si o nal

SEDUPE  –  Se cre ta ria de De sen vol vi men to Urba no
e Pro je tos Espe ci a is do Esta do de Per nam bu co.
(Re ci fe – PE)

Pe río do: Abril / 2002 – (atu al).

Fun ção: Se cre tá rio, res pon sá vel pela área de trans -
por te Me tro po li ta no, des ti no fi nal de Re sí du os Só li-
dos, Pro je tos de Estru tu ra ção Eco nô mi ca e ações
de De sen vol vi men to Urba no no Esta do de Per nam-
bu co.

EMTU – Empre sa Me tro po li ta na de Trans por tes
Urba nos. (Re ci fe – PE)

Pe río do: Abril / 2001 – Abril / 2002

Fun ção: Di re tor Pre si den te. Di ri gen te res pon sá vel
pela Po lí ti ca e Ope ra ção do Trans por te Urba no na
Re gião Me tro po li ta na do Re ci fe.

Se brae Na ci o nal  –  Ser vi ço Bra si le i ro de Apo io às
Mi cro Empre sas e Pe que nas Empre sas. (Bra sí lia –
DF)

Pe río do: Fe ve re i ro /1997 – Mar ço / 2001

Fun ção: Asses sor Téc ni co. Asses so ria Espe ci al da
Pre si dên cia do Con se lho De li be ra ti vo Na ci o nal do
SEBRAE nas ques tões re la ci o na das à Po lí ti ca da
Insti tu i ção no apo io às Mi cro e Pe que nas Empre sas.

COHAB – Com pa nhia de Ha bi ta ção Po pu lar de Per -
nam bu co (Re ci fe – PE)

Pe río do: Ja ne i ro/1995 – Fe ve re i ro / 1997

Fun ção: Di re tor Pre si den te. Di ri gen te res pon sá vel
pela exe cu ção da Po lí ti ca Ha bi ta ci o nal do Esta do de 
Per nam bu co, bem como, pela ma nu ten ção e exe cu-
ção de obras pú bli cas es ta du a is.
IMEL – Ma te ri al Elé tri co Ltda (Re ci fe – PE)

Pe río do: De zem bro/1992 – De zem bro/1994

Fun ção: Di re tor Co mer ci al. Di ri gen te res pon sá vel
pela área co mer ci al – com pra e ven da de ma te ri a is
elé tri cos.
Pre fe i tu ra Mu ni ci pal de Ri be i rão (Ri be i rão – PE)
Pe río do: Mar ço /1991 – De zem bro/1992
Fun ção: Asses sor Téc ni co. Asses so ria Espe ci al do
Exe cu ti vo Mu ni ci pal nas ques tões re la ci o na das às
obras de in fra-es tru tu ra ur ba na do Mu ni cí pio.
Pre fe i tu ra Mu ni ci pal de Ca ma ra gi be (Ca ma ra gi be
– PE)
Pe río do: Mar ço/1990 – Mar ço/1991
Fun ção: Asses sor Téc ni co. Asses so ria Espe ci al do
Exe cu ti vo Mu ni ci pal nas ques tões re la ci o na das às
obras de in fra-es tru tu ra ur ba na do Mu ni cí pio.
Se cre ta ria de Ha bi ta ção, Sa ne a men to e Obras do 
Esta do de Per nam bu co.
(Re ci fe – PE)
Pe río do: Ja ne i ro/1989 – Mar ço/1990
Fun ção: Di re tor de Pro mo ções de Nú cle os Ha bi ta ci-
o na is. Di ri gen te res pon sá vel pela pro mo ção da po lí-
ti ca de ha bi ta ção po pu lar do Esta do.
COHAB – Com pa nhia de Ha bi ta ção Po pu lar de Per -
nam bu co (Re ci fe – PE)
Pe río do: Ja ne i ro/1988 – De zem bro/1988
Fun ção: Di re tor Téc ni co. Di ri gen te res pon sá vel pela 
exe cu ção dos pro je tos e obras de in fra-es tru tu ra bá -
si ca e de mo ra di as po pu la res dos em pre en di men tos
ha bi ta ci o na is con ven ci o na is da COHAB – PE.
COHAB – Com pa nhia de Ha bi ta ção Po pu lar de Per -
nam bu co (Re ci fe – PE)
Pe río do: Ju nho/1987 – De zem bro/1987
Fun ção: Asses sor Téc ni co da Di re to ria de Pro gra-
mas Espe ci a is da COHAB – PE  nas ques tões re la-
ci o na das à im plan ta ção de obras de in fra-es tru tu ra
ur ba na e cons tru ção de mo ra di as po pu la res em as -
sen ta men tos po bres do Esta do, den tro do Pro gra ma
Chão e Teto.
Esco la Po li téc ni ca da FESP (Re ci fe – PE)
Pe río do: Ju nho/1986 – De zem bro/1987
Fun ção: Pro fes sor Au xi li ar. Pro fes sor da Dis ci pli na
de Cál cu lo Nu mé ri co de Ensi no I.
Pre fe i tu ra Mu ni ci pal de Olin da (Olin da – PE)
Pe río do: Mar ço/1986 – Mar ço/1987
Fun ção: Enge nhe i ro Ci vil. Enge nhe i ro res pon sá vel
pela im plan ta ção de obras de in fra-es tru tu ra bá si ca
em as sen ta men tos po bres do Mu ni cí pio.
Pre fe i tu ra Mu ni ci pal de Pa u lis ta (Pa u lis ta – PE)
Pe río do: Ju lho/1985 – Ja ne i ro/1986
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Fun ção: Enge nhe i ro Ci vil. Con sul tor Jú ni or na ela-
bo ra ção do Pla no Di re tor de Dre na gem das Pra i as
do Mu ni cí pio.
For ma ção Aca dê mi ca
Esco la Po li téc ni ca da FESP (Re ci fe – PE)
Pe río do: 1980 – 1984
Fun ção: Enge nhe i ro Ci vil.
Orga ni za ções
Asso ci a ção Bra si le i ra de COHAB’s e Asse me lha-
dos – ABC (Bra sí lia – DF).
Pe río do: 1996
Fun ção: Pre si den te
Asso ci a ção Bra si le i ra de COAHAB’s e Asse me-
lha dos – ABC (Bra sí lia-DF)
Pe río do: 1995
Fun ção: Vice-Pre si den te
Re ci fe, 11 de ju nho de 2002. – Evan dro José Mo re i-
ra Ave lar.

(À Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos.)

MENSAGEM Nº 182, de 2002
(Nº 485/2002, 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 lº 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 Ge or ge Ney de Sou za Fer nan des, Mi nis tro de 
Se gun da Clas se da Car re i ra de Di plo ma ta do Qu a dro
Per ma nen te do Mi nis té rio das Re la ções Exte ri o res,
para exer cer o car go de Emba i xa dor do Bra sil jun to à
Re pú bli ca do Zim bá bue.

Os mé ri tos do Mi nis tro Ge or ge Ney de Sou za
Fer nan des, 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 ju nho de 2002. – Fer nan do Hen -
ri que Car do so.

EM Nº 00203 /DP/ARC/MRE/APES

Bra sí lia, 11 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 Ge or ge Ney
de Sou za Fer nan des, Mi nis tro de Se gun da Clas se da
Car re i ra de Di plo ma ta, do Qu a dro Per ma nen te do Mi -
nis té rio das Re la ções Exte ri o res, para exer cer o car -
go de Emba i xa dor do Bra sil jun to à Re pú bli ca do Zim -
ba bue.

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 Mi nis tro Ge -
or ge Ney de Sou za Fer nan des, 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.

Informação

CURRICULUM VITAE

MINISTRO DE SEGUNDA CLASSE GEORGE NEY
DE SOUZA FERNANDES

Nas ci do em Ni te rói/RJ, 28 de ju nho de 1950, Fi lho
de Ney Fran cis co Qu e i roz Fer nan des e de Stel la de
Sou za Fer nan des.
Car te i ra de Iden ti da de MRE 7539, ex pe di da em 12
de de zem bro de 1978.
CPF 284114717-72

“Lo wer Cer ti fi ca te in English”, Uni ver si da de de Cam -
brid ge.
“Di plô me D’Etudes Fran ça i ses”, Ali an ça Fran ce sa do 
Bra sil.
“Cer ti fi cat Pra ti que de Lan gue Fran ça i se”, Uni ver si-
da de de Nancy. 
Cur so de Aper fe i ço a men to de Di plo ma tas (CAD),
IRBr, 1982.
Cur so de Altos Estu dos (CAE), IRBr, 2000. 
Ba cha rel em Di re i to, UFF.
Ba cha rel e Li cen ci a do em Le tras, UFF.
Mes tre em Li te ra tu ra His pa no-Ame ri ca na, Uni ver si-
da de do Chi le.

Ter ce i ro Se cre tá rio, con cur so, de zem bro de 1978.
Se gun do Se cre tá rio, no vem bro de 1980.
Pri me i ro Se cre tá rio, me re ci men to, de zem bro de
1988.
Con se lhe i ro, me re ci men to, de zem bro de 1996.
Mi nis tro de Se gun da Clas se, me re ci men to, de zem-
bro de 2001.
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Assis ten te do Che fe da Di vi são de Trans por tes e
Co mu ni ca ções do Mi nis té rio das Re la ções Exte ri o-
res, 1978/79.
Adjun to da Pri me i ra Sub che fia da Se cre ta ria de
Asses so ra men to da De fe sa Na ci o nal da Pre si dên cia
da Re pú bli ca (SADEN-PR), 1988/90.
Asses sor do Se cre tá rio de Mo der ni za ção e Infor má-
ti ca do Mi nis té rio das Re la ções Exte ri o res, 1990/91.
Se cre tá rio, Subs ti tu to, de Mo der ni za ção e Infor má ti-
ca do Mi nis té rio das Re la ções Exte ri o res, 1990/91.
Che fe da Di vi são do Pes so al do Mi nis té rio das Re la-
ções Exte ri o res, 2000/02.

Gu a te ma la, Ter ce i ro Se cre tá rio, 1979/80.
Gu a te ma la, Se gun do Se cre tá rio, 1980/82.
Gu a te ma la, Encar re ga do do Ser vi ço Con su lar e
Che fe do Se tor de Pro mo ção Co mer ci al, 1979/82.
Gu a te ma la, Encar re ga do de Ne gó ci os, 1980.
Mon te vi déu, Se gun do Se cre tá rio, 1982/85.
Mon te vi déu, Che fe do Se tor de Admi nis tra ção,
1982/83.
Mon te vi déu, Che fe do Se tor Cul tu ral, 1984/85.
Bu ca res te, Se gun do Se cre tá rio, 1986/88.
Bu ca res te, Che fe do Se tor Po lí ti co e do Se tor de
Pro mo ção Co mer ci al, 1986/88.
Bu ca res te, Encar re ga do de Ne gó ci os, 1986 e 1987.
Va ti ca no, Pri me i ro Se cre tá rio, 1991/94.
Va ti ca no, Che fe do Se tor de Admi nis tra ção, 1991/94.
Kins ha sa, Encar re ga do de Ne gó ci os, 1992.
San ti a go, Pri me i ro Se cre tá rio, 1994/96.
San ti a go, Con se lhe i ro, 1996/98.
San ti a go, Encar re ga do de Ne gó ci os, 1997.
San ti a go, Che fe do Se tor de Admi nis tra ção,
1994/95.
San ti a go, Che fe do Se tor de Pro mo ção Co mer ci al,
1995/98.
Ha va na, Con se lhe i ro, 1998/2000.
Ha va na, Che fe do Se tor Eco nô mi co, 1998/2000.

X e XI Re u niões da Di re to ria Exe cu ti va do Fun do Fi -
nan ce i ro para o De sen vol vi men to da Ba cia do Pra ta,
Co cha bam ba, Bo lí via, 1979, e Su cre, Bo lí via, 1979
(as ses sor).
VI Assem bléia Anu al de Go ver na do res do Fun do
Afri ca no de De sen vol vi men to, Abid jã, Cos ta do Mar -
fim, 1979 (de le ga do).
Re u nião do Gru po de Tra ba lho da Área Bá si ca 4
(Edu ca ção e Sa ú de) do Co mi tê Inter go ver na men tal
Co or de na dor dos Pa í ses da Ba cia do Pra ta, Mon te-
vi déu, Uru guai, 1982
(de le ga do).

Encon tro so bre Co o pe ra ção Téc ni ca en tre Orga nis-
mos de For ma ção Pro fis si o nal da Argen ti na, Bra sil
e Uru guai, pro mo vi do pelo CINTERFOR/OIT, Mon te-
vi déu, Uru guai, 1985 (as ses sor).
Se gun da Re u nião Re gi o nal La ti no-Ame ri ca na e do
Ca ri be para o Ano Inter na ci o nal da Ju ven tu de, pro-
mo vi da pela CEPAL, Mon te vi déu, Uru guai, 1985
(de le ga do).
X Re u nião da Co mis são Mis ta Bra sil-Ro mê nia, Bu-
ca res te, Ro mê nia, 1987 (de le ga do).
I Re u nião do Co mi tê Per ma nen te Bra sil-Argen ti na
so bre Po lí ti ca Nu cle ar, Cór do ba, Argen ti na, 1988
(de le ga do).
Re u nião da Jun ta de Go ver na do res da Agên cia
Inter na ci o nal de Ener gia Atô mi ca (AIEA), Vi e na,
Áus tria, 1988 (Go ver na dor Subs ti tu to).
XXXII e XXXIII Con fe rên cia Ge ral da Agên cia Inter -
na ci o nal de Ener gia Atô mi ca (AIEA), Vi e na, Áus tria,
1988 e 1989 (de le ga do).
II Re u nião do Co mi tê Per ma nen te Bra sil-Argen ti na
so bre Po lí ti ca Nu cle ar, São Pa u lo, Bra sil, 1989 (de-
le ga do).
Go ver na dor Subs ti tu to pelo Bra sil jun to à Agen cia
Inter na ci o nal de Ener gia Atô mi ca da ONU, 1988/90.
I Encon tro do Co mi tê Empre sa ri al Bra sil-Chi le, San -
ti a go, Chi le, 1996 (de le ga do).
Ci me i ra Ibe ro-Ame ri ca na de Che fes de Esta do e de
Go ver no, San ti a go, Chi le, 1997 (de le ga do).
Ci me i ra de Che fes de Esta do e de Go ver no da Co -
mu ni da de Eco nô mi ca Ásia-Pa cí fi co (APEC), San ti a-
go, Chi le, 1998 (de le ga do).
Ci me i ra Ibe ro-Ame ri ca na de Che fes de Esta do e de
Go ver no, Ha va na, Cuba, 1999 (de le ga do).

Me da lha do Pa ci fi ca dor, Bra sil.
Ordem de São Gre gó rio Mag no, Co men da dor, Va ti-
ca no.
Ordem Ber nar do O’Higgins, Ofi ci al Chi le.

Edu ar do Pris co Pa ra í so Ra mos, Di re tor-Ge-
ral do De par ta men to do Ser vi ço Exte ri or.
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Po lí ti ca Inter na/Exter na

• A si tu a ção po lí ti co-so ci al no Zim ba-
bue apre sen ta hoje fla gran tes sin to mas de
de te ri o ra ção, ex pres sos em uma sé rie de
epi só di os de vi o lên cia, ale ga da vi o la ção dos 
di re i tos hu ma nos e con vul sões na or dem
de mo crá ti ca. Esse qua dro som brio, que veio 
se de se nhan do mais ni ti da men te a par tir de
1999, com seus cor res pon den tes re fle xos
na área eco nô mi ca, re la ci o na-se a fa to res
tão di ver sos como a pre sen ça de tro pas
zim ba bu a nas na Re pú bli ca De mo crá ti ca do
Con go, ou as dis pu tas so bre a pro pri e da de
das ter ras do país, além dos 22 anos de
per ma nên cia do Pre si den te Ro bert Mu ga be
no po der.

• Se gun do país em im por tân cia eco nô-
mi ca na Áfri ca Aus tral, o Zim bá bue, como
ou tros da re gião, tem como se qüe la co lo ni al
o fato das me lho res ter ras pro du ti vas (cer ca
de 70%) per ma ne ce rem em mãos da mi no-
ria bran ca. A ques tão agrá ria cons ti tui item
cen tral da agen da po lí ti ca do país e faz par -
te do pró prio pro ces so de in de pen dên cia,
na me di da em que o tema foi ex pres sa men-
te in clu í do nos acor dos de Lan cas ter Hou se,
que de ram o en qua dra men to le gal para a in -
de pen dên cia.

• A mes ma ques tão vin cu la-se di re ta-
men te ao atu al cli ma de ins ta bi li da de po lí ti-
ca e ten são so ci al, agra va do nos úl ti mos
dois anos pe las in va sões de ter ras e as sas-
si na tos de fa zen de i ros bran cos por mi li tan-
tes do par ti do go ver na men tal (ZANU – PF).

• Apa ren te so lu ção a esse im pas se te -
ria sido ofe re ci da em se tem bro pas sa do
pelo Acor do de Abu ja (Ni gé ria), pa tro ci na do
pelo Pre si den te Oba san jo, por meio do qual, 
em tese, ter mi na ri am as ex pro pri a ções me -
di an te fi nan ci a men to pelo Re i no Uni do e co -
mu ni da de in ter na ci o nal de pro gra ma ra ci o-

nal de re for ma agrá ria no Zim bá bue. Esse
ar ran jo não tem lo gra do im ple men ta ção, in -
clu si ve por fal ta do fi nan ci a men to com pro-
me ti do pelo Re i no Uni do.

• Em mar ço úl ti mo, o Pre si den te Ro-
bert Mu ga be ob te ve novo man da to pre si-
den ci al, após cam pa nha ele i to ral mar ca da
por me di das res tri ti vas das li ber da des ci vis
(cen su ra à im pren sa, pro i bi ções a gre ves e
a crÍti cas ao go ver no) e que con du zi ram a
um ple i to en vol to em con tro vér si as so bre a
par ti ci pa ção de ob ser va do res in ter na ci o na is
e acu sa ções de ar bi tra ri e da des co me ti das
pelo go ver no.

• A re a ção da co mu ni da de in ter na ci o-
nal ao pro ces so ele i to ral mos trou-se bas tan-
te di vi di da. A União Eu ro péia não con si de-
rou vá li do o re sul ta do das ele i ções e de ci diu
pela apli ca ção de san ções, qua li fi ca das de
es pe cí fi cas e vi san do a eli te di ri gen te do
país. Tais san ções con sis ti ri am em con ge la-
men to de ati vos no ex te ri or e de ne ga ção de
vis tos a mem bros do go ver no Mu ga be. Os
pa í ses de sen vol vi dos, em ge ral, EUA e al-
guns mem bros da “Co ni mon we alth”, como
Aus trá lia, Ca na dá e Nova Ze lân dia, fa vo re ci-
am tais me di das res tri ti vas. Além das san-
ções de cre ta das pela União Eu ro péia, o Re -
i no Uni do re co men dou for mal men te a sus-
pen são do Zim bá bue da “Co ni mon we alth”,
pro pos ta que ter mi nou re je i ta da após de li-
be ra ções da or ga ni za ção, ca pi ta ne a das pe -
los pa í ses afri ca nos.

• Do ou tro lado, en con tra-se o gru po
de vi zi nhos, mem bros da SADC e ou tros pa -
í ses afri ca nos que ex pres sam to le rân cia,
apo io ou omis são tan to a res pe i to da re e le i-
ção de Mu ga be como so bre a de te ri o ra ção
da si tu a ção po lí ti co-so ci al no Zim bá bue de
modo ge ral.

• Re u nião ex tra or di ná ria de cú pu la da
SADC (14/01), em Blant yre, ao evi tar pro-
mo ver o iso la men to do Pre si den te Mu ga be,
ma ni fes tou-lhe, de for ma ge ral, o apo io da
re gião. Des sa ma ne i ra, a SADC pro cu ra ria
con tra ba lan çar as po si ções mais du ras do
Re i no Uni do e da União Eu ro péia, seja por
opo si ção a pos tu ras co lo ni a lis tas, ou pelo
cál cu lo de que pres si o nar Mu ga be ape nas
ace le ra ria a der ro ca da do Zim bá bue, com
con se qüên ci as ne ga ti vas para a re gião.

Ju nho  de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  19 12273

    115JUNHO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



• Ci en tes de que se ri am pe na li za dos
com o agra va men to da si tu a ção, ten do que
en fren tar, por exem plo, a des con fi an ça de
in ves ti do res es tran ge i ros e ine vi tá ve is on das
de re fu gi a dos, as li de ran ças da Áfri ca Aus-
tral, no en tan to, ra ci o ci nam que a im po si ção
de san ções não re sol ve ria qual quer pro ble-
ma, e sim só apres sa ria a im plo são do país
e a ex po si ção da re gião, de todo modo, às
con se qüên ci as ne ga ti vas des se ce ná rio.

• Den tre os pa í ses da re gião que es-
po sam esse pon to de vis ta, des ta ca-se Mo -
çam bi que, tan to pe las es tre i tas re la ções his -
tó ri cas, eco nô mi cas e até mes mo ide o ló gi-
cas que man tém com o país vi zi nho, como
por te mer ser afe ta do dra ma ti ca men te pe los
efe i tos da ins ta bi li da de po lí ti ca e da pa ra li-
za ção eco nô mi ca do Zim bá bue. A di plo ma-
cia mo çam bi ca na apon ta em es pe ci al para
o ris co de a ins ta bi li da de es pra i ar-se e sur -
gir, na Áfri ca aus tral, pe ri go so foco de con fli-
to.

• Tan to Mo çam bi que, quan to ou tros
pa í ses afri ca nos, como a Na mí bia, Ni gé ria e 
Áfri ca do Sul, ao con de na rem a im po si ção
de san ções, re pro vam a li de ran ça bri tâ ni ca
na União Eu ro péia, que jul gam ter-se tor na-
do, em lar ga me di da, ca i xa de res so nân cia
do Re i no Uni do. Vêem nas po si ções ado ta-
das pe los eu ro pe us fun da men to para as
que i xas de Mu ga be de que o Zim bá bue vem 
re ce ben do tra ta men to co lo ni al ou neo-co lo-
ni al.

• O po si ci o na men to dos pa í ses afri ca-
nos, da SADC em par ti cu lar, além de con si-
de rar a im po si ção de san ções me di da con-
tra pro du cen te, pode ser en ten di do como um 
voto de con fi an ça ao go ver no do Zim bá bue.

• Por ou tro lado, os pró pri os pa í ses da
SADC re u ni dos em Blant yre, li de ra dos por
Mo çam bi que, fo ram mu i to en fá ti cos ao ad-
ver tir Mu ga be quan to aos efe i tos ne ga ti vos
da ins ta bi li da de so bre suas eco no mi as.
Res sal ta ram o fato de que o in ves ti men to di -
re to em pa í ses da re gião vem di mi nu in do,
con tri bu in do para a fal ta de con fi an ça dos
in ves ti do res a cri se no Zim bá bue.

• Por for ça de ges tões do pró prio gru-
po de ali a dos afri ca nos, Mu ga be e seu par ti-
do aca ba ram con cor dan do em dis cu tir o
pro ces so ele i to ral com a opo si ção, mas os

re sul ta dos fo ram in con clu si vos e a si tu a ção
per ma ne ce de al gu ma for ma ins tá vel, com o 
agra va men to cons tan te da cri se eco nô mi ca.

• As li de ran ças afri ca nas ale gam es tar
em jogo a ca pa ci da de dos pró pri os pa í ses
afri ca nos e seus go ver nos en con tra rem as
me lho res so lu ções para a re gião, em opo si-
ção à cla ra in ter ven ção dos pa í ses de sen-
vol vi dos nos te mas in ter nos dos pa í ses afri -
ca nos. Em fun ção dos pro ble mas com o
Zim bá bue, o Re i no Uni do, por exem plo, já
anun ci ou que le va ria ao G8 po si ção con trá-
ria ao apo io des se gru po de pa í ses à pla ta-
for ma de ação de apo io à Áfri ca con subs-
tan ci a da em do cu men to co nhe ci do por
NEPAD (New Ini ti a ti ve for the Afri can De ve-
lop ment).

Re la ci o na men to Bi la te ral
• Embo ra as re la ções Bra sil-Zim bá bue

se jam cor re tas e ami gá ve is, há que ter em
con ta que aque le país tra di ci o nal men te
dava ên fa se a sua con di ção de mem bro da
“Com mon we alth”, sta tus aba la do com a cri -
se re cen te e subs ti tu í do, em lar ga me di da,
pela in ser ção do Zim bá bue na SADC.

• Não obs tan te a ba i xa den si da de das
re la ções, fo ram re a li za das, nos úl ti mos
anos, vi si tas bi la te ra is de alto ní vel: o Pre si-
den te Fer nan do Col lor es te ve em Ha ra re em 
se tem bro de 1991, oca sião em que as con-
ver sas com o Pre si den te Mu ga be cen tra-
ram-se prin ci pal men te nos te mas re la ci o na-
dos à tec no lo gia e a meio-am bi en te. Por sua 
vez, Mu ga be veio ofi ci al men te a Bra sí lia em
se tem bro de 1999, quan do fo ram abor da dos
te mas afe tos a sa ú de pú bli ca (com ba te à
aids), re for ma agrá ria e po lí ti ca afri ca na
(RDC e Ango la) e tam bém vi si ta da a
Embra er.

• A li de ran ça de Mu ga be no con tex to
re gi o nal, bem como a im por tân cia eco nô mi-
ca do país, ago ra mais aba la da, fo ram sem -
pre es tí mu los à ma nu ten ção de la ços mais
es tre i tos com o go ver no de Ha ra re.

Inter câm bio Co mer ci al
• Com ex ce ção ape nas dos anos em

que o Bra sil ven deu ve í cu los mi li ta res e/ou
de ri va dos de pe tró leo – quan do as ex por ta-
ções bra si le i ras che ga ram a ul tra pas sar a
ci fra de US$100 mi lhões, o que ocor reu em
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1984 -, o in ter câm bio bi la te ral tem-se re ve la-
do pou co ex pres si vo, não pas san do as ex-
por ta ções bra si le i ras, em anos “nor ma is” de
US$10 mi lhões, con tra ci fras ain da mais
mo des tas por par te das ex por ta ções zim ba-
bu a nas.

• Os itens mais im por tan tes de nos sa
pa u ta ex por ta do ra cos tu mam ser as ma té ri-
as pri mas para in dús tria de plás ti co, ar mas
e mu ni ções, cha pas de fer ro e alu mí nio,
equi pa men tos para pro ces sa men to de café,
com pres so res para re fri ge ra do res, mo to res
di ver sos, pes ti ci das, etc. Cro mo, fer ro cro mo
e por ve zes as bes tos soem ser os itens
mais im por tan tes (e qua se úni cos) em sen ti-
do in ver so. Com a li be ra li za ção do co mér cio,
par te do pro gra ma de re es tru tu ra ção eco nô-
mi ca en sa i a da pelo go ver no do Zim bá bue
na dé ca da de 90, sur gi ram no vas opor tu ni-
da des para o ex por ta dor bra si le i ro na que le
mer ca do, ain da não ple na men te ex plo ra das.

• Com a cres cen te po pu la ri za ção da
cri a ção co mer ci al de aves tru zes no Bra sil,
re gis trou-se in te res se de im por ta do res bra-
si le i ros por for ne ci men tos do Zim bá bue, se -
gun do ma i or pe cu a ris ta mun di al des sa área, 
de po is da Áfri ca do Sul, che gan do a re a li-
zar-se mis são co mer ci al bra si le i ra nes se
sen ti do. No en tan to, o cli ma de in se gu ran ça
nas fa zen das zim ba bu a nas, de vi do aos con -
fli tos de fun do agrá rio, não têm fa vo re ci do
as tran sa ções co mer ci a is no ramo.

DAF II – 6-6-2002

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

MENSAGEM Nº183, DE 2002
(Nº 486/2002, 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, §
12, 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 12 de ou tu bro de 
1986, no art. 42, § 1º, do Ane xo I ao De cre to nº 3.959,
de 10 de ou tu bro de 2001, sub me to à apre ci a ção de
Vos sas Exce lên ci as a es co lha, que de se jo fa zer, do
Se nhor Ro ber to Pin to Fer re i ra Ma me ri Abde nur, Mi -
nis tro de Pri me i ra Clas se do Qu a dro Per ma nen te do
Mi nis té rio das Re la ções Exte ri o res, para, cu mu la ti va-
men te com o car go de Emba i xa dor do Bra sil jun to à

Re pú bli ca da Áus tria, exer cer o car go de Emba i xa dor
do Bra sil jun to à Re pú bli ca da Eslo vê nia.

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

Bra sí lia, 14 de ju nho de 2002. – Fer nan do Hen -
ri que Car do so.

EM Nº 00204/DP/ARC/MRE/APES

Bra sí lia, 11 de ju nho de 2002.

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

De acor do com o art. 84, in ci so XXV, da Cons ti-
tu i ção, e com o dis pos to no art. 56, § 1º, do Re gu la-
men to de Pes so al do Ser vi ço Exte ri or, apro va do pelo
De cre to nº 93.325, de 1º de ou tu bro de 1986, no art.
42, § 1º, do Ane xo I ao De cre to nº 3.959, de 10 de ou -
tu bro de 2001, sub me to à apre ci a ção de Vos sa Exce -
lên cia a ane xa mi nu ta de Men sa gem ao Se na do Fe -
de ral des ti na da à in di ca ção do Se nhor Ro ber to Pin to
Fer re i ra Ma me ri Abde nur, Mi nis tro de Pri me i ra Clas se
da Car re i ra de Di plo ma ta, do Qu a dro Per ma nen te do
Mi nis té rio das Re la ções Exte ri o res, para, cu mu la ti va-
men te com o car go de Emba i xa dor do Bra sil jun to à
Re pú bli ca da Áus tria, exer cer o car go de Emba i xa dor
do Bra sil jun to à Re pú bli ca da Eslo vê nia.

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

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

Infor ma ção

CURRICULUM VITAE

Mi nis tro de Pri me i ra Clas se
Ro ber to Pin to Fer re i ra Ma me ri Abde nur
Rio de Ja ne i ro RJ, 5 de maio de 1942 Fi lho de
Assad Ma me ri Abde nur e Vera Alber ti na Pin to Fer re-
i ra Abde nur.
CPF: 075072991472
ID: 046-MRE
Estu dos de Di re i to, PUC/RJ. Cur so de Eco no mia,
“Lon don Scho ol of Eco no mics”. Cur so Espe ci al de
Pre pa ra ção à Car re i ra de Di plo ma ta, IRBr. Tu tor do
Insti tu to Rio Bran co.
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Con fe ren cis ta na Uni ver si da de de Bra sí lia.
Ter ce i ro Se cre tá rio, con cur so, 20 de ja ne i ro de
1964.
Se gun do Se cre tá rio, me re ci men to, 31 de de zem bro
de 1966.
Pri me i ro Se cre tá rio, me re ci men to, 1º de ja ne i ro de
1973.
Con se lhe i ro, me re ci men to, 10 de se tem bro de 1977.
Mi nis tro de Se gun da Clas se, me re ci men to, 12 de
de zem bro de 1979.
Mi nis tro de Pri me i ra Clas se, me re ci men to, 21 de de -
zem bro de 1983.
Qu a dro Espe ci al, 21 de de zem bro de 1998.
Che fe do Ser vi ço de Arqui vo, da Di vi são de Co mu ni-
ca ções e Arqui vo, 1964/66.
Assis ten te do Che fe da Di vi são de Po lí ti ca Co mer ci al,
1966/67.
Che fe, in te ri no, do Ser vi ço Téc ni co de Aná li se e Pla -
ne ja men to, 1968.
Ofi ci al de Ga bi ne te do Mi nis tro de Esta do, 1969.
Asses sor do Se cre tá rio-Ge ral, 1975/76.
Co or de na dor de Assun tos Eco nô mi cos e Co mer ci a is
da Se cre ta ria Ge ral, 1976/79.
Co or de na dor de Assun tos Eco nô mi cos e Co mer ci a is
do Ga bi ne te do Mi nis tro de Esta do, 1979/84.
Se cre tá rio-Ge ral, 1993/95.
Lon dres, Côn sul-Adjun to, 1969/73.
Was hing ton, Pri me i ro Se cre tá rio, 1973/75.
Qu i to, Emba i xa dor, 1985/88.
Pe quim, Emba i xa dor, 1989/92.
Bonn, Emba i xa dor, 1995/00.
Ber lim, Emba i xa dor, 2000/02
Vi e na, Emba i xa dor , 2002
Con gres so Extra or di ná rio do Con se lho Inter na ci o nal
de Arqui vos, Was hing ton, 1966 (de le ga do).
XII Pe río do de Ses sões da Co mis são Eco nô mi ca
das Na ções Uni das para a Amé ri ca La ti na (CEPAL),
Ca ra cas, 1967 (mem bro).
V Ses são da Jun ta de Co mér cio e De sen vol vi men to
(UNCTAD), Ge ne bra, 1967 (mem bro).
Re u nião, em ní vel téc ni co, da Co mis são Espe ci al de 
Co or de na ção La ti no-Ame ri ca na (CECLA),
Bo go tá, 1967 (mem bro).
Re u nião Mi nis te ri al do “Gru po dos 77”, Argel, 1967,
(mem bro).
II UNCTAD, Nova De lhi, 1968 (mem bro).
Re u nião, em ní vel téc ni co e mi nis te ri al, do CIES, da
OEA, Port-of-Spa in, 1969 (mem bro).

Re u nião do Gru po de Tra ba lho Espe ci al Amé ri ca
La ti na-EUA so bre Empre sas Trans na ci o na is,
Was hing ton, 1974/75 (mem bro).
VI Ses são Espe ci al so bre Co mér cio e De sen vol vi-
men to, da Assem bléia-Ge ral das Na ções Uni das,
Nova York, 1974 (mem bro).
XXIX Ses são Ordi ná ria da Assem bléia Ge ral das
Na ções Uni das, Nova York, 1974 (mem bro).
II Re u nião do SELA, Ca ra cas, 1976 (mem bro).
Con fe rên cia Ple ni po ten ciá ria so bre o Fun do Co mum
do Pro gra ma de Pro du tos de Base da UNCTAD, Ge -
ne bra, 1977 (mem bro).
De le ga ção para con ver sa ções com au to ri da des do
Go ver no da Re pú bli ca do Ira que a res pe i to de co o-
pe ra ção bi la te ral no Cam po dos Usos Pa cí fi cos da
Ener gia Nu cle ar, 1979 (de le ga do).
Co mi ti va do Mi nis tro do Pla ne ja men to em Mis são ao 
fra que e à Ará bia Sa u di ta, 1979 (mem bro).
III Re u nião de Mi nis tros das Re la ções Exte ri o res do
“Gru po dos 77”, Nova York, 1979 (mem bro).
Co mi ti va do Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca, em vi -
si ta ofi ci al à Ve ne zu e la, 1979 (mem bro).
Co mi ti va do Mi nis tro de Esta do das Re la ções Exte ri o-
res, em vi si ta ofi ci al à Ve ne zu e la, Ca ra cas,
1979 (mem bro).
Co mi ti va do Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca, em vi -
si ta ofi ci al ao Pa ra guai, à Argen ti na e ao
Chi le, 1980 (mem bro).
Co mi ti va do Mi nis tro de Esta do das Re la ções Exte ri-
o res, em vi si ta ofi ci al à Re pú bli ca Fe de ral da Ale ma-
nha, Tan zâ nia, Zâm bia, Mo çam bi que, Zim bá bue,
Ango la, Chi le, Bél gi ca, Co mis são da
Co mu ni da de Eco nô mi ca Eu ro péia e Ca na dá, 1980
(mem bro).
Re u nião de Con sul ta Bra sil-EUA so bre ques tões de
”Po licy-Plan ning“, Was hing ton, 1981 (mem bro).
Co mi ti va do Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca, em vi -
si ta ofi ci al à Fran ça; a Por tu gal; à Co lôm bia; à Ale-
ma nha Fe de ral; à Argen ti na. Paso de los Li bres; e
ao Peru, 1981 (mem bro).
Re u nião so bre Co o pe ra ção Inter na ci o nal e De sen-
vol vi men to, Can cún, 1981 (mem bro).
Co mi ti va do Mi nis tro de Esta do das Re la ções Exte ri-
o res, em vi si ta ofi ci al à Ni gé ria, ao Se ne gal,
ao Mé xi co, à Grã-Bre ta nha, 1981 (mem bro).
Se mi ná rio da OPEP, Vi e na, 1981 (mem bro de de le-
ga ção bra si le i ra).
I Re u nião da Co mis são Mis ta de Co or de na ção Bra-
sil-Ni gé ria, La gos, 1981 (mem bro).
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Re u nião das equi pes de Pla ne ja men to Po lí ti co, Lon -
dres, 1981 (de le ga do).
Con fe rên cia pa tro ci na da pela Índia so bre Qu es tão
Nor te-Sul e Co o pe ra ção Sul-Sul, Nova De lhi,
1982.
Co mi ti va do Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca, em vi -
si ta ofi ci al aos Esta dos Uni dos e ao Ca na dá,
1982 (mem bro).
Encon tro Pre si den ci al de Foz do Igua çu, 1982
(mem bro).
Co mi ti va do Mi nis tro de Esta do das Re la ções Exte ri-
o res, em vi si ta ofi ci al à Gu i a na, 1982 (mem bro).
Co mi ti va do Mi nis tro de Esta do das Re la ções Exte ri-
o res em vi si ta ofi ci al à Chi na, e ao Ja pão, 1982
(mem bro).
Co mi ti va do Mi nis tro de Esta do das Re la ções Exte ri-
o res em vi si ta de tra ba lho à Ve ne zu e la, 1982 (mem -
bro).
II Re u nião da Co mis são Mis ta Bra sil-Tri ni dad-e-To-
ba go, Port-of-Spa in, 1982 (mem bro da de le ga ção
bra si le i ra).
Co mi ti va do Mi nis tro de Esta do das Re la ções Exte ri-
o res em vi si ta ofi ci al à Itá lia, ao Va ti ca no, à
Áus tria, à Ará bia Sa u di ta, 1982 (mem bro).
Co mi ti va do Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca à Ses -
são de Aber tu ra da XXXVII Ses são da Assem bléia
Ge ral da ONU, Nova York, 1982 (mem bro).
Re u nião de Con sul ta Bra sil-EUA so bre ques tões de
“Po licy-Plan ning”, Bra sí lia, 1982 (de le ga do).
XXXVIII Re u nião Mi nis te ri al do GATT, 1982 (de le ga-
do).
Encon tro do Pre si den te da Re pú bli ca com o Pre si-
den te da Na ção Argen ti na, Foz do Igua çu, 1983.
Co mi ti va do Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca, em vi -
si ta ofi ci al ao Mé xi co; à Ni gé ria; à Gu i né-Bis sau; ao
Se ne gal; à Argé lia; e a Cabo Ver de, 1983 (mem bro).
Co mi ti va do Mi nis tro de Esta do das Re la ções Exte ri-
o res em vi si ta ofi ci al à Cos ta do Mar fim, aos EUA,
ao Ga bão, a Gu i né-Bis sau, à Iu gos lá via, ao fra que,
1983 (mem bro).
Re u nião de Con sul ta Bra sil-RFA so bre ques tões de
“Po licy-Plan ning”, Bonn, 1983 (de le ga do).
I Re u nião do Gru po de Tra ba lho so bre Assis tên cia
Eco nô mi ca Bra sil-EUA, Was hing ton, 1983 (de le ga-
do).
Re u nião de Con sul ta Bra sil-EUA so bre ques tões de
“Po licy-Plan ning”, Was hing ton, 1983 (de le ga do).
VI Ses são da UNCTAD, Bel gra do, 1983 (de le ga do).

Re u nião de Co or de na ção La ti no-Ame ri ca na, em ní-
vel mi nis te ri al, con vo ca da pelo SELA e Pre pa ra tó ria
da VI UNCTAD, Car ta ge na, 1983 (mem bro).
V Re u nião Mi nis te ri al do “Gru po dos 77”, UNCTAD,
Bu e nos Ai res, 1983 (mem bro).
Encon tro do Mi nis tro de Esta do das Re la ções Exte-
ri o res com o Mi nis tro dos Ne gó ci os Estran ge i ros
dos Pa í ses Ba i xos, Amster dã, 1983 (acom pa nhan te
do Sr. Mi nis tro).
XXXIII a XXXVIII Ses sões da Assem bléia Ge ral das
Na ções Uni das, Nova York, 1978/83 (de le ga do).
Se mi ná rio so bre Co mér cio Inter na ci o nal pro mo vi do
pelo “Eu ro pe an Ma na ge ment Fo rum”, La u san ne,
Su í ça, 1983 (acom pa nhan te do Sr. Mi nis tro).
Re u nião so bre ”Pro je tos de De sen vol vi men to e Con -
cor rên cia Pú bli cas Inter na ci o na is do Gru po
dos 77“, no âm bi to da Co o pe ra ção Sul-Sul, Rio de
Ja ne i ro, 1983 (de le ga do).
Co mi ti va do Mi nis tro de Esta do das Re la ções Exte ri-
o res em vi si ta ofi ci al ao Pa quis tão, à Índia e a Por tu-
gal, 1984 (mem bro).
Co mi ti va do Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca em vi -
si ta ofi ci al à Bo lí via, ao Mar ro cos, à Espa nha e à
Chi na, 1984 (mem bro).
Re u niões da Se cre ta ria Pro-Tem po re do Con sen so
de Car ta ge na, Bu e nos Ai res, 1984.
Con fe rên cia Eco nô mi ca La ti no-Ame ri ca na, Qu i to,
1984.
Re u nião de Con sul ta Bra sil-Argen ti na so bre ques-
tões Eco nô mi cas bi la te ra is, Bu e nos Ai res,
1984.
Re u nião de Con sul ta Bra sil-Argen ti na so bre “Po-
licy-plan ning”, Bu e nos Ai res, 1984.
Enten di men to so bre a Co o pe ra ção Nu cle ar Bra-
sil-RPC, Pe quim, 1984 (che fe da de le ga ção).
Eta pa pre pa ra tó ria da Re u nião de Chan ce le res e
Mi nis tros das Fi nan ças de Pa í ses La ti no-Ame ri ca-
nos, Car ta ge na, 1984 (che fe da de le ga ção); e de le-
ga do à re u nião de Mi nis tros.
Re u nião do “Gru po dos 18” do GATT, Ge ne bra,
1984.
Pu bli ca ção:
(Como co-au tor): “Re la ção Bra sil-EUA na Tran si ção
De mo crá ti ca”; “Diá lo go ou Con fron to?
De ba te de Ca ne la so bre o Re la tó rio Brandt“; “Cri sis
eco nó mi ca y pers pec ti vas de de sar rol lo en
Amé ri ca La ti na”.
Ordem de Rio Bran co, Gran de Ofi ci al, Bra sil.
Ordem do Mé ri to Na val, Co men da dor, Bra sil.
Ordem do Mé ri to Ae ro náu ti co, Co men da dor, Bra sil.
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Ordem do Mé ri to Mi li tar, Ofi ci al, Bra sil.
Me da lha do Mé ri to ”San tos Du mont“, Bra sil.
Me da lha ”La u ro Mül ler“, Bra sil.
Me da lha do Mé ri to ”Ta man da ré“, Bra sil.
Me da lha do Mé ri to ”Mauá“, Grã-Cruz, Bra sil.
Ordem ”El Sol dei Peru“, Co men da dor, Peru.
Ordem ”El Sol dei Peru“, Gran de Ofi ci al, Peru.
Ordem de Mayo, Gran de Ofi ci al, Argen ti na.
Ordem Águia Azte ca, Gran de Ofi ci al, Mé xi co.
Ordem do Infan te Dom Hen ri que, Gran de Ofi ci al,
Por tu gal.
Ordem Ber nar do O’Higgins, Gran de Ofi ci al, Chi le.
Ordem Fran cis co de Mi ran da, Gran de Ofi ci al, Ve ne-
zu e la.
Ordem de Bo ya cá, Gran de Ofi ci al, Co lôm bia.
Ordem do Mé ri to, Gran de Ofi ci al, Ale ma nha Fe de ral.
Ordem Van der Palm, Gran de Ofi ci al, Su ri na me.
Ordem de Isa bel, a Ca tó li ca, Espa nha.
Ordem Na ci o nal ai Mé ri to, Equa dor.
Edu ar do Pris co Pa ra í so Ra mos
Di re tor Ge ral do De par ta men to do Ser vi ço Exte ri or.

MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES
De par ta men to da Eu ro pa

Di vi são da Eu ro pa II

Infor ma ção so bre a Re pú bli ca da Eslo vê nia
Maio de 2002

Ava li a ção do re la ci o na men to bi la te ral

O Bra sil re co nhe ceu a in de pen dên cia da Re pú-
bli ca da Eslo vê nia em 24 de ja ne i ro de 1992 e as re la-
ções di plo má ti cas fo ram es ta be le ci das em 21 de de -
zem bro do mes mo ano. Em 14 de mar ço de 1994, foi
cri a da a Emba i xa da em Li u bli a na, cu mu la ti va com a
Emba i xa da do Bra sil em Vi e na.

A Eslo vê nia man tém, des de 1995, um Con su la-
do-Ge ral Ho no rá rio em Belo Ho ri zon te. O pri me i ro ti -
tu lar, Dr. Step han Sa lej, Pre si den te da Fe de ra ção das 
Indus tri as do Esta do de Mi nas Ge ra is – FIEMG, de -
sem pe nhou e con ti nua de sem pe nhan do pa pel ex tre-
ma men te ati vo no de sen vol vi men to das re la ções bi la-
te ra is, tan to no ní vel go ver na men tal como no cam po
da ini ci a ti va pri va da. O atu al Côn sul Ho no rá rio é o Dr.
Ja nez Hle ban ja. Em con tra par ti da, o Bra sil abriu, em
mar ço de 2000, Con su la do Ho no rá rio em Li u bli a na,
re pre sen ta do pelo Dr. Her man Ri gel nik.

Diá lo go po lí ti co

A tro ca de vi si tas é fa vo rá vel à Eslo vê nia. Vi si ta-
ram o Bra sil, em ju lho de 1996, o Vice-Mi nis tro dos

Ne gó ci os Estran ge i ros, Emba i xa dor Ignac Go lob, e,
em ja ne i ro de 1997, o Sub se cre tá rio de Esta do do Mi -
nis té rio da Ciên cia e Tec no lo gia, Pe ter Vo las ko. O en -
tão Mi nis tro dos Ne gó ci os Estran ge i ros, Bo ris Frlec,
re a li zou vi si ta de tra ba lho ao Bra sil em 28 e 29 de ju -
lho de 1998. Fo ram as si na dos, du ran te a vi si ta, o
Acor do de Co o pe ra ção Ci en tí fi ca e Tec no ló gi ca e o
Me mo ran do de Enten di men to so bre Con sul tas Po lí ti-
cas.

Em ju nho de 1997, o en tão Go ver na dor de Mi -
nas Ge ra is, Edu ar do Aze re do, acom pa nha do de de le-
ga ção em pre sa ri al, vi si tou aque le país. Na opor tu ni-
da de, foi fir ma do o Acor do de Co mér cio e Co o pe ra-
ção Eco nô mi ca. A FIEMG as si nou tam bém dois me -
mo ran dos de en ten di men to com ins ti tu i ções es lo ve-
nas para co o pe ra ção nas áre as de tec no lo gia e in ter-
câm bio co mer ci al.

A con vi te da Eslo vê nia, o Mi nis tro da Ciên cia e
Tec no lo gia vi si tou a Eslo vê nia nos dias 4 e 5 de fe ve-
re i ro des te ano.

No âm bi to mul ti la te ral tem-se ve ri fi ca do apro xi-
ma ção cres cen te en tre os dois pa í ses. A Eslo vê nia
apo i ou o Bra sil na re e le i ção da Mi nis tra Ma nha Sar -
den berg Zel ner Gon çal ves para o Co mi tê so bre os Di -
re i tos da Cri an ça das Na ções Uni das, em fe ve re i ro do 
ano pas sa do, em tro ca do apo io bra si le i ro à can di da-
tu ra do Emba i xa dor Ernest Pe tric ao Co mi tê de Di re i-
tos Hu ma nos, em 2002. Foi fe i ta no ano pas sa do,
igual men te, tro ca de vo tos en tre o Bra sil e a Eslo vê nia
para as res pec ti vas can di da tu ras ao ECOSOC e à
Co mis são de De sen vol vi men to Sus ten tá vel. Por fim,
o Bra sil apo i ou a ad mis são da Eslo vê nia como mem -
bro ple no do Gru po de Su pri do res Nu cle a res (NSG),
em ju nho de 2000.

Re la ções eco nô mi cas

O in ter câm bio co mer ci al tem-se man ti do su pe-
ra vi tá rio para o Bra sil. Alcan çou

seu me lhor re sul ta do em 2000, com um va lor
tran sa ci o na do de mais de US$112 mi lhões, em vir tu-
de prin ci pal men te do sig ni fi ca ti vo au men to das im -
por ta ções de pro du tos es lo ve nos – que pas sa ram de 
me nos de US$9 mi lhões em 1999 para US$38 mi -
lhões. As ex por ta ções vêm-se man ten do em pa ta-
mar es tá vel, ve ri fi can do-se re cu pe ra ção em re la ção
à li ge i ra que da em 1999. No pri me i ro tri mes tre de
2001 o vo lu me de in ter câm bio au men tou de for ma
es pe ta cu lar em re la ção ao mes mo pe río do de 2000:
35% para as ex por ta ções bra si le i ras e 561% para as
im por ta ções, que até mar ço al can ça ram US$19 mi -
lhões.
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Os prin ci pa is pro du tos ex por ta dos são café não
tor ra do, ba ga ços e ou tros re sí du os só li dos e fumo
não ma nu fa tu ra do. Entre os im por ta dos, des ta cam-se
me di ca men tos à base de pe ni ci li na, alu mí nio, má qui-
nas, ma te ri al elé tri co, ou tros pro du tos far ma cêu ti cos
e pro du tos quí mi cos or gâ ni cos.

Ciên cia e tec no lo gia

Área que se mos tra pro mis so ra para co o pe ra-
ção bi la te ral é a da ciên cia e tec no lo gia. A Eslo vê nia
pos sui tra di ção ci en tí fi ca e de pes qui sa e de sen vol vi-
men to tec no ló gi co. No âm bi to do Acor do de Co o pe ra-
ção Ci en tí fi ca e Tec no ló gi ca, as si na do em 1998, já
exis tem ini ci a ti vas in ter-ins ti tu ci o na is en vol ven do, no
Bra sil, a UFMG (meio am bi en te e cris ta is lí qui dos),
UNICAMP (ma te má ti ca), Hos pi tal São Fran cis co de
Belo Ho ri zon te (ne u ro ci rur gia) e
IPT/USP/UNICAMP/Asso ci a ção de Assis tên cia à Cri -
an ça Ca ren te (lo co mo ção hu ma na). No ano pas sa do
hou ve in ter câm bio de mis sões e foi cons ti tu í do o Con -
se lho Con jun to para a Co o pe ra ção Ci en tí fi ca e Tec-
no ló gi ca, ór gão ad mi nis tra dor dos pro je tos bi la te ra is.

O Con se lho foi ins ta la do du ran te a vi si ta do Mi -
nis tro Ro nal do Sar den berg à Eslo vê nia, oca sião em
que fo ram dis cu ti dos 29 pro je tos de co o pe ra ção para
o pró xi mo biê nio.

Instru men tos Ju rí di cos Bi la te ra is
– Acor do so bre Isen ção Par ci al de Vis tos (as si-

na do em 1996)
– Acor do de Co mér cio e Co o pe ra ção Eco nô mi-

ca (as si na do em 1997)
– Pro to co lo de Con sul tas Bi la te ra is (as si na do

em ju lho de 1998)
Acor do de Co o pe ra ção Ci en tí fi ca e Tec no ló gi ca

(as si na do em ju lho de 1998)

Infor ma ções Ge ra is

Da dos bá si cos
Nome ofí ci al: Re pú bli ca da Eslo vê nia
Ca pi tal:Li u bli a na
Ci da des prin ci pa is: Li u bli a na (280 mil), Ma ri bor,
Kranj
Lín gua: es lo ve no (ofi ci al), ita li a no, cro a ta, hún ga ro

Po pu la ção:1,98 mi lhão
Área: 20,2 mil km2
Che fe de Esta do: Mi lan Ku can, re e le i to em 1997
para man da to de cin co anos
Che fe de Go ver no: Ja nez Drnov sek (Par ti do da De-
mo cra cia Li be ral, cen tro– es quer da)
Mi nis tro do Exte ri or: Di mi trij Ru pel
Emba i xa dor es lo ve no (re si den te em Nova York):
Ernest Pe tric
Emba i xa dor do Bra sil (re si den te em Vi e na): Ro ber to
Abde nur

Indi ca do res eco nô mi cos
PIB: US$18,7 bi lhões (2001)
Cres ci men to do PIB: 3,2% (2001); 4,6% (2000);
5,0% (1999); 3,8% (1998)
PIB per ca pi ta: US$9.400
Re ser vas: US$ 3,2 bi lhões (2000)
Mo e da: to lar (co ta ção: 242.7/dó lar em ja ne i ro de
2002)
Infla ção: 8,4% (2001); 8,9% (2000);
Taxa de de sem pre go: 11,8% (fi nal 2000)
Expor ta ções: US$9,2 bi lhões (2001); US$8,8 bi lhões
(2000)
Impor ta ções: US$9,9 bi lhões (2001); US$9,9 bi lhões
(2000)
Prin ci pa is des ti nos das ex por ta ções (2001): Ale ma-
nha (27,2%), Itá lia
(13,6%), Croá cia (7,9%), Áus tria (7,5%)
Prin ci pa is ori gens das im por ta ções (2001): Ale ma-
nha (19%), Itá lia (17,4%),
Fran ça (10,3%), Áus tria (8,2%), Croá cia (4,4%) ín di-
ce de de sen vol vi men to hu ma no (2000): 0,861 (29º
lu gar)

Si tu a ção po lí ti ca e eco nô mi ca

A Re pú bli ca da Eslo vê nia é um pe que no país
cen tro-eu ro peu e em boa par te al pi no, com ape nas
20.251 km2 de ex ten são ter ri to ri al para uma po pu la-
ção in fe ri or aos 2 mi lhões de ha bi tan tes. Con ta com o
PIB per ca pi ta mais ele va do (cer ca de US$10.000,
pró xi mo ao da Gré cia, e re pre sen tan do 60% da taxa
mé dia da União Eu ro péia) den tre os ou tros cin co pa í-
ses (Po lô nia, Re pú bli ca Tche ca, Hun gria, Estô nia e
Chi pre) ad mi ti dos no pri me i ro gru po de can di da tos à
ex pan são a Les te da EU. Alme ja, es sen ci al men te, a
in te gra ção ple na do Esta do es lo ve no às es tru tu ras
euro-atlân ti cas e sua to tal dis so ci a ção do con tex to
bal cá ni co ao qual es te ve com pul so ri a men te in clu í do
en quan to foi par te cons ti tu in te da an ti ga Iu gos lá via.
As pri o ri da des da po lí ti ca ex ter na es lo ve na apro xi-
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mam-se, des sa for ma, às da ma i o ria dos pa í ses da
Eu ro pa Cen tral, atra vés do ina li e ná vel pro je to de
aces são ple na à OTAN e à União Eu ro péia.

No fi nal de 2001, a Eslo vê nia ha via en cer ra do
as con ver sa ções so bre 26 dos 29 ca pí tu los do ac quis
com mu na u ta i re, es pe ran do in gres sar na União Eu -
ro péia em 2004. A Eslo vê nia es pe ra qua li fi car-se para 
al guns ti pos de as sis tên cia re gi o nal mes mo após o in -
gres so na EU.

Embo ra o in gres so na OTAN seja um dos prin ci-
pa is ob je ti vos da po lí ti ca ex ter na es lo ve na, o fato é
que o en tu si as mo ini ci al pelo Oci den te e suas ins ti tu i-
ções que mar ca ram os pri me i ros anos da in de pen-
dên cia deu lu gar a uma ava li a ção mais ca u te lo sa e o
gran de nú me ro dos que se opõem ao in gres so na
OTAN re fle te o novo mo men to.

Re cen tes pro ble mas com vi zi nhos mais pró xi-
mos, como a Áus tria e a Croá cia aju da ram a es ti mu lar
me lho res re la ções com pa í ses es la vos mais dis tan tes
como a Rús sia e a Sér via, em bo ra em am bos os ca -
sos o mo ti vo seja pre do mi nan te men te eco nô mi co.

A Eslo vê nia es te ve na ori gem de todo o pro ces-
so que le va ria à dis so lu ção da ex-RSF da Iu gos lá via.
Foi a re cu sa do atu al Che fe de Esta do es lo ve no (Mi -
lan Ku can, Pre si den te des de a pro cla ma ção da in de-
pen dên cia) em ace i tar os mo de los fe de ra ti vos pro-
pos tos por Bel gra do que le vou Li u bli a na a pro cla mar
uni la te ral men te sua sa í da da Fe de ra ção Iu gus la va e,
con se qüen te men te, sua in de pen dên cia, em 25 de ju -
nho de 1991. Esse mo vi men to, que Bel gra do ten tou,
sem su ces so, su fo car numa cur ta guer ra de dez dias,
de sen ca de ou, por efe i to de ca de ia, todo o pro ces so
que cul mi na ria nas guer ras da Bós nia, da Croá cia e
do Ko so vo.

Eco no mi ca men te, a Eslo vê nia foi, quan do par te
cons ti tu ti va da Iu gos lá via, a lo co mo ti va in dus tri al do
país, res pon den do por cer ca de 70% do PIB to tal.
Atu al men te pre en che, de for ma con for tá vel, a ma i o ria
das exi gên ci as e dos cri té ri os de Ma as tricht (dí vi da
ex ter na li mi ta da, dé fi cits cor ren tes qua se que sim bó li-
cos, com seus US$40 mi lhões, en quan to as re ser vas
cam bi a is do país che gam a qua tro bi lhões de dó la res,
taxa de cres ci men to da or dem de 3,2% do PIB, que é
pró xi mo a US$19 bi lhões). A ba lan ça co mer ci al es lo-
ve na é bas tan te equi li bra da (US$9,9 bi lhões de im-
por ta ções con tra US$9,2 bi lhões de ex por ta ções) e
tem na União Eu ro péia (Ale ma nha so bre tu do) seu
prin ci pal par ce i ro co mer ci al.

Po li ti ca men te tam bém o país é, den tre os ori un-
dos do an ti go Les te Eu ro peu, um da que les onde o
apa ra to de mo crá ti co ins ti tu ci o nal tem fun ci o na do, e

evo lu í do, mais a con ten to. Re pú bli ca par la men tar (o
Pri me i ro-Mi nis tro é, des de 1992, Ja nez Drnov sek, do
par ti do De mo cra ta-Li be ral, que de i xou de go ver nar
du ran te cur to pe río do em 2000 mas cujo car go foi re -
con fir ma do pe las ele i ções par la men ta res de ou tu bro
da que le ano. Bas tan te in flu en ci a da, po li ti ca men te,
pela vi zi nha Itá lia, a Eslo vê nia tem na de mo cra-
cia-cris tã, no co mu nis mo e no so ci a lis mo os pi la res e
os re fe ren ci a is prin ci pa is de sua cul tu ra po lí ti ca.

Estão pre vis tas ele i ções pre si den ci a is para no -
vem bro des te ano. O atu al Pri me i ro-Mi nis tro e Pre si-
den te do Par ti do da De mo cra cia Li be ral da Eslo vê nia,
Ja nez Drnov sek dis se que anun ci a rá seus pla nos po -
lí ti cos opor tu na men te. Caso seu es ta do de sa ú de o
obri gue a de i xar a vida pú bli ca, o ce ná rio po lí ti co da
Eslo vê nia, por ele do mi na do des de a in de pen dên cia,
em 1991, po de rá so frer mu dan ças.

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

MENSAGEM Nº 184, DE 2002
(Nº 487/02, 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, da Se nho ra
Ma ria Ce li na de Aze ve do Ro dri gues, Mi nis tra 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 do ra do Bra sil jun to à 
Re pú bli ca da Co lôm bia.

Os mé ri tos da Se nho ra Ma ria Ce li na de Aze ve-
do Ro dri gues, que me in du zi ram a es co lhê-la 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 ju nho de 2002. – Fer nan do Hen -
ri que Car do so.

EM Nº 00205 /DP/ARC/MRE/APES

Bra sí lia, 12 de ju nho 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 lº 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
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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 da Se nho ra Ma ria Ce li na de Aze-
ve do Ro dri gues, Mi nis tra 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 do ra do Bra sil jun to à Re pú bli ca da Co-
lôm bia.

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 da Se nho ra Ma ria
Ce li na de Aze ve do Ro dri gues, 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.

Informação

CUR RI CU LUM VI TAE

Mi nis tra de Pri me i ra Clas se
Ma ria Ce li na de Aze ve do Ro dri gues
Nas ci da no Rio de Ja ne i ro/RJ, 27 de ja ne i ro de
1942. Fi lha de Jay me Aze ve do Ro dri gues e Ce li na
de Aze ve do Bran co Ro dri gues.
CPF: 04210298115
CI: 3174-MIRE
Cur so de Fi lo so fia, PUC/RJ. CPCD, IRBr. Cer ti fi ca te
of Pro fi ci ency in English, Uni ver sity of Cam brid ge.
CAE, IRBr.
Ter ce i ra Se cre tá ria, 3 de fe ve re i ro de 1970.
Se gun da Se cre tá ria, me re ci men to, 1º de ja ne i ro de
1973.
Pri me i ra Se cre tá ria, me re ci men to, 12 de de zem bro
de 1978.
Con se lhe i ra, me re ci men to, 28 de ju nho de 1984.
Mi nis tra de Se gun da Clas se, me re ci men to, 25 de ju -
nho de 1992.
Mi nis tra de Pri me i ra Clas se, 20 de de zem bro de
1999.
Assis ten te do Che fe da Di vi são de Po lí ti ca Co mer ci-
al, 1970/73.
Assis ten te do Che fe do Escri tó rio Re gi o nal do Rio
de Ja ne i ro, 1982/83.
Asses so ra do Che fe do De par ta men to de Co o pe ra-
ção Cul tu ral e Di vul ga ção, 1983/84.
Che fe da Di vi são de Pro du tos de Base, 1990/92.
Co or de na do ra-Ge ral de Acom pa nha men to das De-
ci sões da Cú pu la das Amé ri cas, 1999.
Di re to ra-Ge ral do De par ta men to Cul tu ral 2000/2002.
Bru xe las, CEE, Se gun da Se cre tá ria, 1973/76.

Hel sin ki, Se gun da Se cre tá ria, em Mis são Tran si tó-
ria, 1974.
Bo go tá, Se gun da Se cre tá ria, 1977/78.
Bo go tá, Pri me i ra Se cre tá ria, 1978/82.
Vi e na, Re pre sen ta ção Espe ci al jun to aos Orga nis-
mos Inter na ci o na is, Con se lhe i ra, 1984/88.
Ca i ro, Con se lhe i ra, 1988/90.
Bru xe las, CEE, Mi nis tra-Con se lhe i ra, 1992/99.
Re u nião da CECLA, Bu e nos Ai res, 1970 (mem bro).
VII Re u nião do CEBAC, Bra sí lia, 1971 (su plen te).
X Re u nião Extra or di ná ria da CECLA, Bo go tá, 1971
(as ses so ra).
Ne go ci a ção do Acor do Co mer ci al Bra sil-CEE, Bru-
xe las, 1972 e 1973 (as ses so ra).
LVII Ses são do ECOSOC, Ge ne bra, 1974 (as ses so-
ra).
LXVI Ses são do Con se lho da FAO, Roma, 1975 (as -
ses so ra).
I e II Re u niões da Co mis são Mis ta Bra sil-CEE, Bru-
xe las, 1975 e 1976 (de le ga da).
Ne go ci a ções so bre o Co mér cio de Têx te is Bra-
sil-CEE, Bru xe las, 1975 e 1976 (as ses so ra). Assem -
bléia Pre pa ra tó ria da Fe de ra ção Inte ra me ri ca na do
Algo dão, Bo go tá, Co lôm bia, 1978 (de le ga da).
I Con fe rên cia Inter go ver na men tal so bre Po lí ti ca Cul -
tu ral na Amé ri ca La ti na e no Ca ri be da Unes co, Bo -
go tá, 1978 (as ses so ra).
Re u nião Re gi o nal so bre Trans por tes Aé re os, Bo go-
tá, 1979 (de le ga do).
XI Con fe rên cia dos Esta dos Ame ri ca nos da OIT,
Me del lin, 1979 (as ses so ra).
IV Ses são do Co mi tê so bre a Eli mi na ção de Dis cri-
mi na ção con tra as Mu lhe res (CEDAW),
Vi e na, 1985 (ob ser va do ra).
III Ses são da Co mis são so bre a Si tu a ção da Mu lher
como ór gão Pre pa ra tó rio da Con fe rên cia de Na i ró bi,
Vi e na, 1985 (de le ga da).
Con fe rên cia das Na ções Uni das so bre o Di re i to dos
Tra ta dos en tre Esta dos e Orga ni za ções Inter na ci o-
na is ou en tre Orga ni za ções Inter na ci o na is, Vi e na,
1985 (de le ga da).
XIX Ses são da Jun ta de De sen vol vi men to Indus tri al
da Uni do, Vi e na, 1985 (re pre sen tan te al ter na).
XXXI Ses são da Co mis são so bre a Si tu a ção da Mu -
lher ONU, Vi e na, 1986 (de le ga da).
IV Re u nião de Con sul ta so bre Fer ro e Aço da Uni do,
Vi e na, 1986 (re pre sen tan te al ter na).
I, II e III Ses sões Re con vo ca das da Jun ta de De sen-
vol vi men to Indus tri al da Uni do, Vi e na, 1986/87 (re-
pre sen tan te al ter na).
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Orga ni za ção Ma rí ti ma Inter na ci o nal, Con sul ta so bre
Pro je to de Con ven ção para a Re pres são aos Atos
ilí ci tos con tra a Se gu ran ça da Na ve ga ção Ma rí ti ma,
Vi e na, 1987 (re pre sen tan te).
I, II e III Ses sões do Co mi tê de Pro gra ma e Orça-
men to da Uni do, Vi e na, 1985, 1986 e 1987 (re pre-
sen tan te al ter na).
II e III Ses sões re con vo ca da do Co mi tê de Pro gra-
ma e Orça men to da Uni do, Vi e na, 1986/87 (re pre-
sen tan te al ter na).
I, II e III Ses sões da Jun ta de De sen vol vi men to
Indus tri al da Uni do, Vi e na, 1985, 1986 e 1987 (re-
pre sen tan te al ter na).
I e II Con fe rên ci as Ge ra is da Uni do, Vi e na, 1985 (re -
pre sen tan te al ter na), Bang kok, 1987 (sub che fe).
VIII a XI Ses sões do Co mi tê Pre pa ra tó rio para o
Esta be le ci men to do Cen tro Inter na ci o nal de Enge-
nha ria Ge né ti ca e Bi o tec no lo gia, Vi e na, 1986/87 (re -
pre sen tan te al ter na).
XXXII Ses são do Gru po de Estu dos Inter na ci o nal
so bre Chum bo e Zin co, Vi e na, 1987 (che fe).
I, II a III Con fe rên ci as de Con tri bu i ções ao Fun do de 
De sen vol vi men to Indus tri al da Uni do, Vi e na, 1985 e
1986 (re pre sen tan te al ter na), Bang kok, 1987 (re pre-
sen tan te al ter na).
II Ses são do Con se lho de Go ver na do res do Fun do
Co mum de Pro du tos de Base, Amster dã, 1990 (go-
ver na do ra al ter na).
III Re u nião do Gru po Téc ni co de Pa í ses Pro du to res
de Ca cau, Ilhéus, 1990 (che fe da de le ga ção do Bra -
sil).
53ª Assem bléia da Ali an ça dos Pa í ses Pro du to res
de Ca cau, Ilhéus, 1990 (che fe da de le ga ção do Bra -
sil).
56ª Ses são do Con se lho Inter na ci o nal do Café, Lon -
dres, 1990 (de le ga da).
Re u nião em Ní vel Mi nis te ri al da Ro da da Uru guai do
GATT, Bru xe las, 1990 (de le ga da).
III, IV e V Ses sões da Jun ta Exe cu ti va do Fun do Co -
mum de Pro du tos de Base, Amster dã, 1990 e 1991
(di re to ra exe cu ti va).
Ses sões da Jun ta Exe cu ti va da Orga ni za ção Inter-
na ci o nal do Café, Lon dres, 1990 e 1991 (de le ga da).
Re u nião de Con sul ta Bra sil-Argen ti na so bre Co o pe-
ra ção na área de pro du tos agrí co las, Bu e nos Ai res,
1991 (che fe).
IV Re u nião do Gru po Téc ni co da Ali an ça dos Pa í ses
Pro du to res de Ca cau, La gos, 1991 (che fe).
IX Re u nião Mi nis te ri al do Gru po de Ca irns, Ma na us,
1991 (de le ga da).

LVII Ses são do Con se lho da Orga ni za ção Inter na ci-
o nal do Café, 1991 (de le ga da).
Jun ta Exe cu ti va da Orga ni za ção Inter na ci o nal do
Café, 1991 (de le ga da)
VII Ses são da Jun ta Exe cu ti va do Fun do Co mum de 
Pro du tos de Base da UNCTAD, Amster dã, 1991 (Di -
re to ra Exe cu ti va).
III Re u nião Anu al do Con se lho de Go ver na do res do
Fun do Co mum de Pro du tos de Base da UNCTAD,
Amster dã, 1991 (go ver na do ra al ter na).
II Re u nião do GT da OICa fé en car re ga do de exa mi-
nar o fu tu ro da co o pe ra ção in ter na ci o nal na área do
café, Lon dres, 1992 (de le ga da).
Re u nião do gru po téc ni co da Ali an ça dos Pa í ses
Pro du to res de Ca cau, para exa mi nar as ba ses para
um novo AlCa cau ba se a do em quo tas, Lon dres,
1992 (che fe).
Con se lho da Orga ni za ção Inter na ci o nal do Ca cau,
Lon dres, 1992 (de le ga da).
GT da OICa fé en car re ga do de exa mi nar o fu tu ro da
co o pe ra ção in ter na ci o nal na área do café, Lon dres,
1992 (de le ga da).
LVIII Ses são do Con se lho da OICa fé, Lon dres, 1992 
(de le ga da).
Re u nião de Pa í ses Pro du to res de Café para co or de-
nar po si ções com vis tas à ne go ci a ção de novo Con-
vê nio Inter na ci o nal do Café, Lon dres, 1992 (de le ga-
da).
Re u nião do Co mi tê Pre pa ra tó rio da Ali an ça dos Pa í-
ses Pro du to res de Ca cau para a ne go ci a ção de um
novo AICa cau, Abid jã, 1992 (che fe).
II e III Ses sões da Con fe rên cia da UNCTAD para a
ne go ci a ção de um novo AICa cau, Ge ne bra, 1992
(che fe).
LV Assem bléia da Ali an ça dos Pa í ses Pro du to res de 
Ca cau, Ku a la Lum pur, 1992 (de le ga da).
I Re u nião de Co mér cio Gru po do Rio-CEE, Bru xe-
las, 1992 (de le ga da).
Re ne go ci a ção da Exten são do Acor do Têx til Bra-
sil-CEE, Bru xe las, 1992 (che fe da de le ga ção). –
Ordem de Rio Bran co, Co men da dor, Bra sil. – Edu-
ar do Pris co Pa ra í so Ra mos, Di re tor-Ge ral do De-
par ta men to do Ser vi ço Exte ri or.

Da dos Bá si cos

Nome ofi ci al: Re pú bli ca de Co lôm bia
Orga ni za ção do Esta do: Re pú bli ca pre si den ci a lis ta
com Le gis la ti vo bi ca me ral
Ca pi tal: San ta fé de Bo go tá
Área: 1.038.700km²
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Idi o ma: es pa nhol (ofi ci al)
Ma i o res ci da des: San ta fé de Bo go tá, Cali, Me del-
lín, Bar ran qui lia e Car ta ge na
Po pu la ção: 42,1 mi lhões de ha bi tan tes (2000)
Uni da de mo ne tá ria: peso co lom bi a no

Ge o gra fia e po pu la ção:

A Co lôm bia en con tra-se no ex tre mo no ro es te
da Amé ri ca do Sul e liga-se ao ist mo da Amé ri ca Cen -
tral pela fron te i ra com o Pa na má. O ter ri tó rio abran ge
tam bém as ilhas de San Andres e Pro vi den cia, no Ca -
ri be, e de Mal pe lo, no Pa cí fi co. É o úni co país
sul-ame ri ca no ba nha do pelo Pa cí fi co (1.300km), a
oes te, e pelo Mar do Ca ri be (1.600km), ao nor te. Seus 
li mi tes ter res tres são a Ve ne zu e la, a nor des te, o Bra -
sil (a se gun da ma i or fron te i ra, com 1.640km), a su-
des te, o Peru, ao sul, e o Equa dor, a su do es te. A par tir
da fron te i ra com o Equa dor, a Co lôm bia está cor ta da
de sul a nor te por três ra mi fi ca ções da cor di lhe i ra dos
Andes: a ori en tal, a cen tral e a oci den tal. Nos va les
for ma dos en tre elas, cor rem os dois prin ci pa is rios da
ver ten te atlân ti ca: o Ma da le na e o Ca u ca. O con jun to
an di no e os va les des ses rios co brem cer ca de um
ter ço do ter ri tó rio e são a par te mais po vo a da e de -
sen vol vi da do país. Além das cor di lhe i ras, exis tem
duas gran des mon ta nhas in de pen den tes: a Ser ra da
Ma ca re na, a les te da cor di lhe i ra ori en tal, e a Ser ra
Ne va da de San ta Mar ta, no Ca ri be.

A les te dos Andes, o ter ri tó rio co lom bi a no pro -
lon ga-se numa ex ten sa pla ní cie – os “Ila nos ori en ta-
les” -, cru za da por vá ri os rios, que vai até o Ori no co
(fron te i ra com a Ve ne zu e la). É a área da pe cuá ria ex -
ten si va e dos cul ti vos es ta ci o na is por ex ce lên cia. Ao
sul dos “Ila nos”, co me ça a sel va ama zô ni ca, que ocu -
pa o ter ço sul do país e é cor ta da por gran des rios,
como o Ne gro, o Apa po ris, o Ca que tá (Ja pu rá) e o Pu -
tu ma yo (Icá). Os “Ila nos” e a sel va re pre sen tam qua se
dois ter ços do ter ri tó rio na ci o nal, re gião onde se en -
con tram as ba ci as ama zô ni ca e do Ori no co e que
abri ga me nos de 5% da po pu la ção do país.

Em fun ção de sua di ver si da de to po grá fi ca, há
dois cli mas pre do mi nan tes no país: o de mon ta nha,
no cen tro, e o equa to ri al, no les te e em todo o li to ral.

Sis te ma Po lí ti co

Com base na Cons ti tu i ção vi gen te, de 1991, a
Co lôm bia é uma Re pú bli ca uni tá ria, des cen tra li za da
e está di vi di da em um Dis tri to Ca pi tal (San ta fé de Bo -
go tá) e 32 De par ta men tos.

Po der Exe cu ti vo

O Pre si den te da Re pú bli ca é o Che fe de Esta do
e de Go ver no, ele i to por vo ta ção di re ta para man da to
de qua tro anos, sem di re i to a re e le i ção. As ele i ções
pre si den ci a is são dis pu ta das em dois tur nos quan do
ne nhum can di da to al can ça a ma i o ria dos vo tos numa
pri me i ra vo ta ção.

O Ga bi ne te do Go ver no vi gen te é for ma do pe las
se guin tes pas tas: Inte ri or; Re la ções Exte ri o res; Jus ti-
ça e Di re i to; Fa zen da e Cré di to Pú bli co; De fe sa Na ci-
o nal; Agri cul tu ra; Tra ba lho e Se gu ri da de So ci al; Sa ú-
de; De sen vol vi men to Eco nô mi co; Mi nas e Ener gia;
Co mér cio Exte ri or; Edu ca ção Na ci o nal; Meio Ambi-
en te; Co mu ni ca ções; Trans por te; e Cul tu ra.

Com põem ain da o Exe cu ti vo, en tre os ór gãos
mais im por tan tes, seis De par ta men tos Admi nis tra ti-
vos, es pé cie de su per Se cre ta ri as, su bor di na das à
Vice-Pre si dên cia e à Pre si dên cia da Re pú bli ca, com
sta tus se me lhan te ao dos Mi nis té ri os.

Po der Le gis la ti vo:

O Con gres so é bi ca me ral, com pos to do Se na do
e da Câ ma ra de Re pre sen tan tes, e têm po de res para
ele ger, a par tir de lis ta trí pli ce, os mem bros da Cor te
Cons ti tu ci o nal (Se na do), ins tân cia do Ju di ciá rio, e os
fun ci o ná ri os res pon sá ve is pe los se guin tes or ga nis-
mos de con tro le: Con tro la do ria-Ge ral da Re pú bli ca
(Ple no do Con gres so) e Mi nis té rio Pú bli co, este exer -
ci do, en tre ou tros, pelo Pro cu ra dor-Ge ral da Na ção
(Se na do) e pelo De fen sor Pú bli co (Câ ma ra de Re pre-
sen tan tes).

Po der Ju di ciá rio

Se gun do a Cons ti tu i ção vi gen te, de 1991, a
Admi nis tra ção da Jus ti ça, que goza de in de pen dên-
cia e au to no mia em suas de ci sões, é exer ci da pe las
se guin tes ins tân ci as:

Cor te Su pre ma de Jus ti ça (má xi mo tri bu nal da
ju ris di ção or di ná ria, que se sub di vi de em Tri bu na is
Su pe ri o res do Dis tri to Ju di ci al, des mem bra dos em
qua tro Sa las: Ci vil, Pe nal, Tra ba lhis ta e Fa mí lia); Cor -
te Cons ti tu ci o nal (res pon sá vel pela guar da da in te gri-
da de e da su pre ma cia da Cons ti tu i ção, ten do como
fun ções des ta ca das pro nun ci ar-se so bre pe di dos de
de cla ra ção de in cons ti tu ci o na li da de, de ori gem po pu-
lar, con tra al te ra ções na Car ta Mag na, so bre a cons ti-
tu ci o na li da de de re fe ren dos po pu la res, so bre a cons -
ti tu ci o na li da de de De cre tos Le gis la ti vos e so bre a
exe qui bi li da de de tra ta dos in ter na ci o na is); Ju ris di-
ções Espe ci a is (Indí ge na e Ju i zes de Paz); Con se lho
Su pe ri or da Ma gis tra tu ra; Fis ca lia Ge ral da Na ção e
Con se lho de Esta do (su pre mo tri bu nal do con ten ci o-
so-ad mi nis tra ti vo, que tam bém exer ce fun ções de
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cor po con sul ti vo do Go ver no em as sun tos da que la
na tu re za). Embo ra não fi gu rem como ins tân ci as do
Ju di ciá rio, es tão pre vis tos na Car ta Mag na co lom bi a-
na o Con se lho Na ci o nal Ele i to ral e as Cor tes Mar ci a is
ou Tri bu na is Mi li ta res.

Indi ca do res eco nô mi cos (2000):
PIB: US$82,5 bi lhões
Impor ta ção: US$11 bi lhões
Expor ta ção: US$13 bi lhões
Infla ção: 8,75%
De sem pre go: 20,2%

Prin ci pa is Se to res na com po si ção do Pro du to
Inter no Bru to (da dos de 1999):

agro pe cuá ria (19%); in dús tria (26%); e ser vi ços
(55%)

Pa u ta de ex por ta ção: com bus tí ve is mi ne ra is;
café; pro du tos quí mi cos; fru tas, ve ge ta is e suas pre -
pa ra ções; má qui nas e equi pa men tos de trans por te;
ves tuá rio; acú car e suas pre pa ra ções; fer ro, aço e
suas ma nu fa tu ras; pe i xe e suas pre pa ra ções; e de-
ma is pro du tos.

Pa u ta de im por ta ção: má qui nas e equi pa men-
tos de trans por te; pro du tos quí mi cos; fer ro, aço e
suas ma nu fa tu ras; ce re a is e suas pre pa ra ções; ins-
tru men tos ci en tí fi cos; têx te is; pa pel e suas ma nu fa-
tu ras; com bus tí ve is mi ne ra is; bor ra cha e suas ma nu-
fa tu ras; fru tas, ve ge ta is e suas pre pa ra ções; óle os e
gor du ras, ani ma is ou ve ge ta is; e de ma is pro du tos.

Prin ci pa is pro du tos im por ta dos do Bra sil: au to-
mó ve is, tra to res, ci clos, cal de i ras, má qui nas, apa re-
lhos e ins tru men tos me câ ni cos, má qui nas, ma te ri al
e apa re lhos elé tri cos, al go dão, fer ro fun di do e aço.

Prin ci pa is pro du tos ex por ta dos para o Bra sil:
com bus tí ve is, óle os e ce ras mi ne ra is, plás ti cos e
seus de ri va dos, bor ra cha e seus de ri va dos, má qui-
nas, ma te ri al e apa re lhos elé tri cos e pro du tos far-
ma cêu ti cos.

Bra sil e Co lôm bia no con tex to das ne go ci a-
ções Bra sil-CAN:

O Acor do de Pre fe rên ci as Ta ri fá ri as Fi xas
(ACE-39) con clu í do no âm bi to das ne go ci a ções Bra -
sil-CAN, em ju lho de 1999, e em vi gor des de agos to
do mes mo ano, am pli ou sig ni fi ca ti va men te o nú me ro
de pro du tos da Co lôm bia con tem pla dos com pre fe-
rên ci as ta ri fá ri as, per fa zen do a ma i or par te das ex-
por ta ções co lom bi a nas ao Bra sil. Em de cor rên cia do
ACE-39, es pe ra-se um aden sa men to cada vez ma i or
das re la ções eco nô mi co-co mer ci a is en tre os dois pa í-
ses, em es pe ci al, com pers pec ti va bas tan te pro mis-

so ra para a Co lôm bia, e en tre os de ma is par ti ci pan-
tes, de um modo ge ral. Vale des ta car a na tu re za tran -
si tó ria do acor do como um pas so para a ne go ci a ção
de uma zona de li vre co mér cio en tre o Mer co sul e a
CAN.

Re la ções Bi la te ra is

A Co lôm bia tem man ti do com o Bra sil, ao lon go
dos úl ti mos anos, um re la ci o na men to cor di al, mas de
pou ca den si da de, si tu a ção que está pro cu ran do re-
ver ter me di an te ini ci a ti vas de co o pe ra ção ca pa zes de 
di na mi zar es sas re la ções.

O re la ci o na men to Bra sil-Co lôm bia se ca rac te ri-
za por tra di ci o na is la ços de ami za de e pelo res pe i to e
re co nhe ci men to mú tu os. Há pro xi mi da de e co or de na-
ção de po si ções, tan to na pa u ta de as sun tos bi la te ra-
is, quan to no âm bi to mul ti la te ral. O in ter câm bio co-
mer ci al é su pe ra vi tá rio para o Bra sil, o que tem sido
ob je to de aten ção por par te das au to ri da des co lom bi-
a nas, que bus cam uma re la ção mais equi li bra da nes -
sa área.

Em 1998, o sal do co mer ci al, fa vo rá vel ao Bra sil,
foi de US$362 mi lhões, com ex por ta ções de US$468
mi lhões e im por ta ções de ape nas US$106 mi lhões.
De po is de Esta dos Uni dos, Ve ne zu e la, Ja pão e Ale -
ma nha, o Bra sil ocu pou a quin ta co lo ca ção en tre os
prin ci pa is for ne ce do res da Co lôm bia, no mes mo ano.

A con clu são de acor do en tre o Bra sil e a Co mu-
ni da de Andi na (CAN), em ju lho de 1999, po rém, veio
pro pi ci ar qua dro mais fa vo rá vel para a Co lôm bia e um 
in cre men to do co mér cio bi la te ral. O café ain da re pre-
sen ta im por tan te ele men to de li ga ção e apro xi ma ção
en tre o Bra sil e a Co lôm bia e pos si bi li tou a aglu ti na-
ção his tó ri ca dos prin ci pa is pa í ses cul ti va do res em
tor no da Asso ci a ção dos Pa í ses Pro du to res de Café
(APPC).

As au to ri da des da Co lôm bia têm ex plo ra do a
as si me tria das re la ções co mer ci a is bi la te ra is no sen -
ti do de ob ter da par te bra si le i ra a ele va ção das com -
pras de pro du tos co lom bi a nos. Des ses pro du tos, o
car vão, es pe ci al men te o si de rúr gi co, e o pe tró leo pa -
re cem de mais fá cil co lo ca ção no mer ca do bra si le i ro

Nes se sen ti do, am bos os pa í ses têm ex plo ra do
al ter na ti vas para fa vo re cer nos pró xi mos anos a in-
ten si fi ca ção de seu re la ci o na men to eco nô mi co-co-
mer ci al Entre elas, des ta ca-se o Pro je to Si de rúr gi co
Bi na ci o nal, ain da em fase de ava li a ção, en vol ven do
as am plas re ser vas de gás na tu ral e car vão ener gé ti-
co, na Co lôm bia, e de mi né rio de fer ro, no Bra sil. Há
in te res se na re a li za ção de um gran de pro je to bi la te ral
para dar novo per fil às re la ções en tre os dois pa í ses.
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Os di ver sos en con tros ha vi dos no Bra sil e na
Co lôm bia em tor no do pro je to têm sido re a li za dos sob 
a li de ran ça do em pre sa ri a do si de rúr gi co de cada país 
(CVRD/Bra sil e Aces co/Co lôm bia), com o apo io da
“Cor po ra ción Andi na de Fo men to” (CAF), que fi nan ci-
ou par te dos cus tos re la ti vos aos es tu dos de pré-fac ti-
bi li da de,.

Si tu a ção Inter na

Álva ro Uri be Ve lez foi ele i to Pre si den te da Co -
lôm bia com 53% dos vo tos, no pri me i ro tur no das ele i-
ções, em 26-5-02. Aos 49 anos, Uri be é um po lí ti co
ex pe ri en te, ten do sido Pre fe i to de Me del lín e Go ver-
na dor de Anti o quia.

O se gun do co lo ca do nas ele i ções, Ho ra cio Ser -
pa, ob te ve 31,7% dos vo tos. Obser vou-se nas ele i-
ções um alto ín di ce de abs ten ção, de 55%, ou seja,
dos 24 mi lhões de ele i to res re gis tra dos, apre sen ta-
ram-se ape nas cer ca de 11 mi lhões.

Pers pec ti vas do Pre si den te Ele i to

No pri me i ro dis cur so, logo após o re co nhe ci-
men to da sua vi tó ri as Uri be ins tou os or ga nis mos fi -
nan ce i ros in ter na ci o na is a fle xi bi li za rem suas po lí ti-
cas com re la ção à Co lôm bia. Nas suas pa la vras, as
de mo cra ci as em todo o mun do de pen dem da equi da-
de so ci al; para que esta al can ça da, mu i tas das cor -
ren tes e dou tri nas que pre va le cem no ma ne jo da eco -
no mia mun di al de vem ser re vis tas ime di a ta men te.
Acres cen tou ele que 57% da po pu la ção co lom bi a na
en con tra-se em si tu a ção de po bre za, com 9 mi lhões
na mi sé ria e o ní vel de de sem pre go em 18%. Com re -
la ção à cri se in ter na, re i te rou o seu com pro mis so de
es ta be le cer uma se gu ran ça de mo crá ti ca”, com res-
pe i to aos di re i tos hu ma nos. Afir mou que ini ci a ria es -
for ços no sen ti do en vol ver a co mu ni da de in ter na ci o-
nal a fim de es ta be le cer um di a lo go com os gru pos ar-
ma dos, ten do por pre mis sas o fim do ter ro ris mo e a
ces sa ção de hos ti li da des.

Qu an to aos Esta dos Uni dos da Amé ri ca, o Pre si-
den te ele i to es pe ra que am pli em a aju da no con tex to do 
“Pla no Co lôm bia”, que pos sa ser re no va da ime di a ta-
men te a lei de pre fe rên ci as co mer ci a is an di nas (ATPA)
e que os EUA ges ti o nem a fa vor do seu país jun to aos
or ga nis mos fi nan ce i ros in ter na ci o na is, para que seja fa -
ci li ta do o pa ga men to da dí vi da co lom bi a na. Está pre vis-
ta vi si ta sua a Was hing ton por vol ta de 20-6-02.

Álva ro Uri be to ma rá pos se em 7 de agos to de
2002.

O Go ver no Pas tra na – úl ti mos me ses

O Pre si den te Andrés Pas tra na to mou pos se em
agos to de 1998, para um man da to de qua tro anos, sem
pos si bi li da de de re e le i ção. A par tir de 2002, as ne go ci a-
ções de paz, tão en fa ti ca men te de fen di das por ele, fo -
ram to tal men te in ter rom pi das. Mu i tos seg men tos da so -
ci e da de cri ti cam se ve ra men te o pro ce di men to do Pre si-
den te Pas tra na, que pas sou três anos e meio ba ten do
so bre a te cla da ne go ci a ção com a guer ri lha, sem ter
po di do apre sen tar qual quer re sul ta do con cre to. Ele foi
acu sa do aber ta men te de le niên cia fren te aos re vol to sos
e, so bre tu do, de ha ver fe i to con ces sões exces si vas
sem exi gir nada em tro ca.

Exem plo de tais con ces sões foi a zona des mi li-
ta ri za da, área de 42 mil km2 que per ma ne ceu sob
con tro le das For ças Arma das Re vo lu ci o ná ri as da Co -
lôm bia (FARC) ate fe ve re i ro de 2002.

No iní cio de 2002 hou ve uma tê nue pers pec ti va
de avan ço no pro ces so de paz que não re sul tou na
de se já vel con tra par ti da da re du ção das ações de
guer ri lha. A si tu a ção se agra vou du ran te o mês de fe -
ve re i ro, com o se qües tro de um avião pe las FARC,
que tra zia a bor do o Se na dor Jor ge Edu ar do Ge chem
Tur bay. Após esse epi só dio, o Pre si den te Pas tra na
de ci diu fi nal men te in ter rom per o pro ces so de paz e
de ter mi nou a re to ma da da zona des mi li ta ri za da pe las
For ças Arma das.

Em 2-3-02, foi as sas si na da a Se na do ra Mart ha
Ca ta li na Da ni els. Em 16-3 foi as sas si na do o Arce bis-
po de Cali, Mon se nhor Isa i as Du ar te Can ci no, se ve ro
crí ti co dos pa ra mi li ta res e das guer ri lhas das FARC e
do ELN, que vi nha aler tan do so bre in dí ci os de que o
nar co trá fi co es ta ria fi nan ci an do cam pa nhas po lí ti cas.

Em 14-4 o can di da to pre si den ci al Álva ro Uri be
es ca pou ile so de aten ta do a bom ba em Bar ran quil la.
Em vir tu de das ame a ças re ce bi das, o can di da to de -
cla rou que de i xa ria de fa zer co mí ci os, pro cu ran do ve i-
cu lar a sua cam pa nha atra vés da te le vi são. Di ver sas
au to ri da des do de par ta men to de Anti o quia fo ram se -
qües tra das pe las FARC em 22-4. As FARC ha vi am in -
ter rom pi do uma mar cha con tra a vi o lên cia que se
des lo ca va de Me del lín a Ca i ce do, com cer ca de 900
par ti ci pan tes. Para ne go ci ar com a guer ri lha, foi cons -
ti tu í da uma co mis são in te gra da pelo Go ver na dor de
Anti o quia, Gu il ler mo Ga vi ria, pelo ex-Mi nis tro da De -
fe sa Gil ber to Eche ver ri, pe los bis pos de Anti o quia e
de Me del lín e um ci da dão nor te-ame ri ca no, lí der da
ONG “Mo vi men to da Não-Vi o lên cia”. Os ne go ci a do-
res fo ram se qües tra dos.

O go ver no co lom bi a no não lo gra co i bir os per -
sis ten tes se qües tros, as sas si na tos e ata ques à in-
fra-es tru tu ra, a exem plo do mas sa cre de Bo ja yá
(Cho có), em maio/02, quan do mor re ram 119 ci vis. Do
en fren ta men to en tre as FARC e as AUC nos úl ti mos
qua tro me ses mor re ram 550 com ba ten tes, sen do
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que, his to ri ca men te, o con fli to in ter no vi nha re sul tan-
do em 900 a 1000 mor tes por ano.

Re la ci o na men to Bi la te ral

A po si ção bra si le i ra em re la ção ao diá lo go es ta-
be le ci do pelo Go ver no Pas tra na jun to às FARC e ao
ELN fun da men tou-se nas se guin tes pre mis sas:

a) apo io ao pro ces so de paz;
b) dis po si ção de co la bo rar com o mes mo, caso

re ce bi da so li ci ta ção nes se sen ti do do Go ver no co-
lom bi a no; e

c) de fe sa da so be ra nia do Go ver no co lom bi a no
na con du ção do pro ces so.

É re co nhe ci do o va lor dos pro je tos de co o pe ra ção
do Bra sil com a Co lôm bia em an da men to, que têm ba si-
ca men te os pro pó si to de apor tar be ne fí ci os so ci a is e
con tri bu ir para a pro mo ção de ati vi da des eco nô mi cas
em áre as an tes de di ca das ao cul ti vo da coca.

Não se tem de i xa do de re i te rar a per ma nen te
dis po si ção do Bra sil em co la bo rar, sem pre que for
cha ma do a fazê-lo. Os prin ci pa is can di da tos pre si-
den ci a is já ha vi am sido in for ma dos des sa dis po si ção,
ha ven do Álva ro Uri be, em par ti cu lar, re co nhe ci do os
be ne fí ci os de uma ma i or apro xi ma ção bra si le i ra.

Fron te i ra

Hou ve in cur são no ter ri tó rio bra si le i ro, na re gião
de Vila Bit ten court, no fim de fe ve re i ro de 2002, de um 
bar co com cin co pes so as ar ma das, apa ren te men te
mem bros de for ças ir re gu la res da Co lôm bia. Ten do
sido ata ca dos, mi li ta res do exér ci to bra si le i ro re vi da-
ram, re sul tan do no afun da men to da em bar ca ção, cu -
jos ocu pan tes não fo ram en con tra dos.

De 20 a 26-5-02, o Mi nis té rio da De fe sa bra si le i-
ro fez re a li zar ao lon go da fron te i ra com a Co lôm bia a
ope ra ção Ta pu ru, que en vol veu cer ca de qua tro mil
ho mens e equi pa men tos das três for ças, sob co man-
do úni co. Além dos exer cí ci os mi li ta res, foi pres ta da
as sis tên cia às co mu ni da des da re gião.

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

MENSAGEM Nº 185, DE 2002
(Nº 484/2002, 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 Car los Edu ar do Set te Câ ma ra da Fon se ca,
Mi nis tro de Se gun da Clas se da Car re i ra de Di plo ma ta
do Qu a dro Per ma nen te do Mi nis té rio das Re la ções
Exte ri o res, para exer cer o car go de Emba i xa dor do
Bra sil jun to à Re pú bli ca da Indo né sia.

Os mé ri tos do Mi nis tro Car los Edu ar do Set te
Câ ma ra da Fon se ca, 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 ju nho de 2002. – Fer nan do Hen -
ri que Car do so

EM Nº 202/DP/ARC/MRE/APES

Bra sí lia, 10 de ju nho 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 lº
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 Car los Edu ar do Set te Câ ma ra da
Fon se ca, Mi nis tro de Se gun da Clas se da Car re i ra
de Di plo ma ta, do Qu a dro Per ma nen te do Mi nis té rio
das Re la ções Exte ri o res, para exer cer o car go de
Emba i xa dor do Bra sil jun to à Re pú bli ca da Indo né-
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 Mi nis tro Car -
los Edu ar do Set te Câ ma ra da Fon se ca, 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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Informação

CUR RI CU LUM VI TAE

Mi nis tro de Se gun da Clas se

Car los Edu ar do Set te Câ ma ra da Fon se ca Cos ta
Nas ci do em Belo Ho ri zon te/MG, 13 de se tem bro de
1949. Fi lho de Car los Alber to da Fon se ca Cos ta
Cou to e Cé lia Set te Câ ma ra da Fon se ca Cos ta Cou -
to. Cur so de Pós-Gra du a ção em Di re i to Nu cle ar (Co -
mis são Na ci o nal de Ener gia Nu cle ar/Uni ver si da de
Esta du al do Rio de Ja ne i ro), Rio de Ja ne i ro,
1977/78.
Ori en ta dor Pro fis si o nal, CPCD, IRBr, 1988.
CPF: 40032540744
CI MRE: 5724
Ter ce i ro Se cre tá rio, 11 de se tem bro de 1975.
Se gun do Se cre tá rio, an ti güi da de, 12 de de zem bro
de 1978.
Pri me i ro Se cre tá rio, me re ci men to, 22 de de zem bro
de 1982.
Con se lhe i ro, me re ci men to, 30 de ju nho de 1989.
Mi nis tro de Se gun da Clas se,de zem bro de 1994.
Assis ten te do Che fe da Di vi são de Orga nis mos
Inter na ci o na is Espe ci a li za dos, 1975/78.
Che fe, subs ti tu to, da Di vi são de Ope ra ções Co mer-
ci a is, 1984.
Che fe de Ga bi ne te do Sub se cre tá rio-Ge ral de
Assun tos Eco nô mi cos e Co mer ci a is, 1985/88.
Che fe, subs ti tu to, da Di vi são de Pro gra mas de Pro-
mo ção Co mer ci al, 1988.
Che fe, subs ti tu to, da Di vi são de Pro to co lo, 1988.
Che fe da Di vi são de Pro to co lo, 1989/90.
Che fe de Ga bi ne te do Sub se cre tá rio-Ge ral de
Assun tos de Inte gra ção, Eco nô mi cos e co mer ci a is,
1992/1993.
Che fe da Di vi são de Inte gra ção Re gi o nal,
1993/1994.
Sub che fe do Ce ri mo ni al da Pre si dên cia da Re pú bli-
ca, 1994. 
Ma dri, Ter ce i ro Se cre tá rio, 1978.
Ma dri, Se gun do Se cre tá rio, 1978/79.
Bo go tá, Se gun do Se cre tá rio, 1980/82.
Bo go tá, Pri me i ro Se cre tá rio, 1982/83.
Bu e nos Ai res, Con se lhe i ro, 1990/92.
Bu e nos Ai res, Che fe do Se tor Eco nô mi co, 1990/92.
Lis boa, Mi nis tro-Con se lhe i ro, 1995/1998.
Zu ri que, Con sul-Ge ral, 1998/2002.
III Pe río do de Ses sões da Con fe rên cia Di plo má ti ca
so bre o De sen vol vi men to e a Re a fir ma ção do Di re i-

to Inter na ci o nal Hu ma ni tá rio, Ge ne bra, 1976 (as ses-
sor).
Con fe rên cia Di plo má ti ca so bre a Bi tri bu ta ção em Di -
re i tos Au to ra is. Ma dri, 1979 (as ses sor).
Re u nião do Acor do Mul ti fi bras, Bo go tá, 1980 (as-
ses sor).
IV Con fe rên cia la ti no-ame ri ca na de Avi a ção Ci vil,
Bo go tá, 1980 (de le ga do).
Con fe rên cia so bre Assun tos Indí ge nas dos Pa í ses
do Pac to Ama zô ni co, Puyo, Equa dor, 1981 (de le ga-
do).
Co mis são Mis ta Bra sil/fra que, 1984.
Di re tor de Pa vi lhão, Fe i ra IGEDO, Dus sel dorf, 1985.
Di re tor de Pa vi lhão, Fe i ra de Bag dá, 1986.
Di re tor de Pa vi lhão, Fe i ra de Ba si léia, 1987.
Gru po de Tra ba lho Pre pa ra tó rio das Ce ri mô ni as da
Pos se Pre si den ci al, 1990.
Re u nião Bi la te ral so bre a Aqui si ção de Tri go pelo
Bra sil, Bu e nos Ai res, 1990 (de le ga do).
Re u nião so bre a Re ne go ci a ção do Pro to co lo II do
Tra ta do de Inte gra ção e Co o pe ra ção Eco nô mi ca
Bra sil-Argen ti na, Bu e nos Ai res, 1990 (de le ga do).
Ne go ci a ção so bre o Acor do de Com ple men ta ção
Eco nô mi ca nº 14 en tre Bra sil e Argen ti na, Bu e nos
Ai res, 1990 (par ti ci pan te).
Ne go ci a ções so bre o Tra ta do de Assun ção, Bu e nos
Ai res, 1991 (par ti ci pan te).
Re u niões do Gru po Mer ca do Co mum, Bu e nos Ai res,
1991/92.
Co mi ti va da Vi si ta Pre si den ci al à Argen ti na, 1992
(mem bro).
Mis são Pre pa ra tó ria das Ne go ci a ções de Acor dos
de Com ple men ta ção Eco nô mi ca en tre o Bra sil
e a Co lôm bia, Equa dor, Ve ne zu e la, Gu i a na e Su ri-
na me, 1994.
Re u niões do Gru po Mer ca do Co mum em Mon te vi-
déu, Bu e nos Ai res e Bra sí lia, 1993 e 1994.
Re u niões da Asso ci a ção La ti no Ame ri ca de Inte gra-
ção, ALADI em Mon te vi déu, 1993 e 1994.
Re u niões da ALADI a pro pó si to da Ade são do Mé xi-
co ao NAFTA, Mon te vi déu, 1993.
Ne go ci a ções Ta ri fá ri as en tre o Bra sil e o Uru guai,
Mon te vi déu, 1994.
Re u nião do Gru po de Tra ba lho de Inte gra ção Ro do-
viá ria, Bu e nos Ai res, 1994.
Vi si ta Pre si den ci al à Ve ne zu e la, Co mi ti va Téc ni ca,
1994.
Vi si ta Pre si den ci al à Argen ti na, Co mi ti va Téc ni ca,
1994.
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Vi si ta Pre si den ci al aos Esta dos Uni dos, 1994, co mi-
ti va Téc ni ca.
Re u niões Pre pa ra tó ri as para o Esta be le ci men to da
Co mu ni da de dos Pa í ses de Lín gua Por tu gue sa,
CPLP, Lis boa, 1995, 1996 e 1997.
De le ga do subs ti tu to do Bra sil no Co mi tê Exe cu ti vo
da CPLP, 1997 e 1998.
Re u niões da CPLP em Lis boa, 1997 e 1998.
Re u niões Bi la te ra is/Bra sil Por tu gal, 1995, 1996,
1997 e 1998.
Ne go ci a ções so bre o Con ten ci o so Bra sil/Por tu gal a
pro pó si to da atu a ção de den tis tas bra si le i ros na que-
le país Lis boa, 1995, 1996, 1997 e 1998.

Mo no gra fia “O Bra sil e o Tra ta do de Tla te lol co”, Uni -
ver si da de Esta du al do Rio de Ja ne i ro, 1976.
Ordem de Rio Bran co, Ofi ci al, Bra sil.
Me da lha Mé ri to San tos Du mont.
Ordem do Mé ri to Ci vil, Ca va le i ro, Espa nha.
Ordem do Mé ri to, Por tu gal, Gran de Ofi ci al.
Ordem do Me ri to, Equa dor, Co men da dor.
Ordem do Mé ri to Na val, Co men da dor.
Me da lha do Mé ri to Ta man da ré.

Edu ar do Pris co Pa ra í so Ra mos, Di re tor-Ge ral
do De par ta men to do Ser vi ço Exte ri or.
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II – His tó ria e Po lí ti ca Re cen te

A re li gião is lâ mi ca foi in tro du zi da na Indo né sia
no Sé cu lo XIII. Os in te res ses eu ro pe us na Indo né sia
acen tu a ram-se a par tir da bus ca por es pe ci a ri as
para se rem co mer ci a li za das na Eu ro pa, ocor ri da
nos sé cu los XV e XVI. A cri a ção da Com pa nhia das
Índi as Ori en ta is em 1602 abriu cam po para o gra du-
al do mí nio ho lan dês na Indo né sia. Em 1799, a Ho-
lan da as su miu di re ta men te os in te res ses da Com pa-
nhia das Índi as Ori en ta is e ini ci ou-se pe río do de
con quis ta co lo ni al que se es ten deu até a pri me i ra
me ta de do Sé cu lo XX.

A in de pen dên cia da Indo né sia deu-se em 17 de
agos to de 1945. Em agos to de 1949, a Ho lan da re co-
nhe ceu a in de pen dên cia, trans fe rin do a so be ra nia so -
bre to das as Índi as Ori en ta is Ho lan de sas à Indo né-
sia, ex ce tu a da, tem po ra ri a men te, a Nova Gu i né Ho -
lan de sa.

Nas ele i ções de 7 de ju nho de 1999, na qual vo -
ta ram 117 mi lhões de in do né si os, fo ram ele i tos 462
dos 500 par la men ta res para a Câ ma ra de Re pre sen-
tan tes (DPR), ór gão or di ná rio do Le gis la ti vo uni ca me-
ral. Wa hid Abdur rah man foi ele i to Pre si den te da Indo -
né sia, mas so freu pro ces so de im pe ach ment de vi do
à sua in ca pa ci da de para ge rir a eco no mia na ci o nal e
evi tar a frag men ta ção ter ri to ri al. A cri se su ces só ria
teve fim com a no me a ção, em 2001, da Vice-Pre si-
den te Me ga wa ti Su kar no pu tri.

Os con fli tos ét ni cos das Mo lu cas e de Su la we si
ca mi nham para uma so lu ção, os ir re den tis mos de
Aceh e Pa pua (ex-Iri an Jaya) pa re cem ar re fe cer um
pou co – como re sul ta do do es ta tu to de au to no mia
que lhes con ce deu Ja car ta – e a vida po lí ti ca co me ça
a se nor ma li zar, com os par ti dos po lí ti cos pre pa ran-
do-se des de já para as ele i ções de 2004.

III – Po lí ti ca Exter na

Até me a dos dos anos 80, a ma i or par te da po -
lí ti ca ex ter na da Indo né sia se con cen tra va no con-
tex to re gi o nal da ASEAN. O Go ver no co me çou a
bus car um pa pel in ter na ci o nal mais pro e mi nen te a
par tir da se gun da me ta de dos anos 80. Pre si diu o
Mo vi men to dos não-ali nha dos de 1992 a 1995 e
teve pa pel pre pon de ran te no de sen vol vi men to da
Co o pe ra ção Eco nô mi ca da Ásia-Pa cí fi co (APEC),
ten do sido país an fi trião de sua se gun da Re u nião
de Cú pu la em no vem bro de 1994. A Indo né sia tam-
bém to mou a ini ci a ti va com re la ção às dis pu tas re gi-
o na is no Cam bo ja, Ilhas Spratlys e à in sur gên cia is -
lâ mi ca no sul das Fi li pi nas.

A Pre si den te Su kar no pu tri ma ni fes tou seu re pú-
dio aos aten ta dos de 11 de se tem bro, bem como o
seu apo io aos es for ços do Go ver no nor te-ame ri ca no
para com ba ter o ter ro ris mo in ter na ci o nal. O ata que
dos EUA ao Afe ga nis tão pro vo cou, to da via, ma ni fes-
ta ções anti-ame ri ca nas nas prin ci pa is ci da des da
Indo né sia (de res to o país mu çul ma no mais po pu lo so
do mun do), e fez com que a Pre si den te vi es se a re la ti-
vi zar o seu dis cur so anti-ter ror, a prin ci pio ca te go ri ca-
men te ali nha do com a po si ção nor te a me ri ca na.

IV – Indi ca do res eco nô mi cos

– PIB (2001): US$144,30 bi lhões.
– Cres ci men to real do PIB (2001): 3,5%.
– PIB per ca pi ta (2001): US$684.
– Infla ção (2001): 11,50%.
– Re ser vas Inter na ci o na is (2001): US$28,16 bi-
lhões.
– Dí vi da Exter na To tal (2001): US$135 bi lhões.
– ín di ce de De sen vol vi men to Hu ma no (2001): 0,677
(1020 po si ção).
– Expor ta ções To ta is (2001): US$56,53 bi lhões.
– Impor ta ções To ta is (2001): US$38,10 bi lhões.
– Prin ci pa is pro du tos ex por ta dos (2001): com bus tí-
ve is mi ne ra is, ma de i ra, má qui nas elé tri cas, ves tuá-
rio, têx te is.
– 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 quí mi cos,
com bus tí ve is mi ne ra is, ali men tos, fer ro e aço e suas 
ma nu fa tu ras.
– Prin ci pa is par ce i ros co mer ci a is (2001): Ja pão, Co -
réia do Sul, Cin ga pu ra, Esta dos Uni dos, Chi na.

V – Re la ções Po lí ti cas Bi la te ra is.

As vi si tas ao Bra sil do Pre si den te Wa hid, em
ou tu bro de 2000, e a vi si ta do Pre si den te Fer nan do
Hen ri que Car do so a Ja car ta, em ja ne i ro de 2001,
de ram con si de rá vel im pul so às re la ções bi la te ra is,
que se res sen ti am há mu i to de con ta tos di re tos de
alto ní vel. Além da vi si ta a Ja car ta do Pre si den te
Fer nan do Hen ri que Car do so, o Vice-Pre si den te da
Re pú bli ca, Mar co Ma ci el, vi si tou a Indo né sia em
maio da que le mes mo ano, che fi an do de le ga ção bra -
si le i ra à re u nião de cú pu la do G-15. Ape sar do con -
tex to mul ti la te ral, a pre sen ça em Ja car ta do
Vice-Pre si den te aju dou a con so li dar uma ima gem
do Bra sil como país ami go, par ce i ro da Indo né sia.

Ain da em 2001, re a li zou-se a ter ce i ra Re u nião
de Con sul tas Po lí ti cas bi la te ra is, com a vi si ta a Bra sí-
lia do Di re tor-Ge ral de Assun tos Po lí ti cos da Chan ce-
la ria in do né sia, na prá ti ca o Vice-Mi nis tro de Ne gó ci-
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os Estran ge i ros, Emba i xa dor Ha san Wi ra ju da, atu al-
men te Chan ce ler.

A Pre si den te Me ga wa ti Su kar no pu tri está con vi-
da da a vi si tar o Bra sil. Essa vi si ta po de ria se dar em
fins de ou tu bro pró xi mo, após a cú pu la da APEC no
Mé xi co. Na oca sião po de ri am ser as si na dos acor dos
so bre bi-tri bu ta ção, so bre co o pe ra ção edu ca ci o nal e
me mo ran dum de en ten di men to so bre co o pe ra ção bi -
la te ral. Além des ses atos in ter na ci o na is, está em es -
tu do a as si na tu ra de me mo ran dum de en ten di men to
en tre a ECT bra si le i ra e sua con gê ne re in do né sia so -
bre cor res pon dên cia pos tal en tre os dois pa í ses. Ade -
ma is, es tu da-se a pos si bi li da de de ado ção de pro to-
co lo en tre a Embra tel e a Indo sat, tor nan do pos sí vel
li ga ções te le fô ni cas a co brar en tre os dois pa í ses.

Qu an do o Pre si den te Fer nan do Hen ri que vi si-
tou Ja car ta, em ja ne i ro de 2001, fo ram pro pos tas
ações con jun tas no Ti mor Les te, os cha ma dos pro je-
tos tri la te ra is, que se ri am pro je tos im ple men ta dos no
Ti mor com a par ti ci pa ção do Bra sil e da Indo né sia.

VI – Inter câm bio Eco nô mi co-Co mer ci al

O co mér cio bi la te ral Bra sil-Indo né sia os ci la em 
tor no de 500 mi lhões de dó la res por ano, exi bin do
ul ti ma men te um cer to equi lí brio en tre os dois par ce i-
ros. O ano pas sa do foi atí pi co, e o co mér cio to tal
caiu para cer ca de 450 mi lhões de dó la res, por con -
ta da re tra ção da eco no mia in ter na ci o nal, dos aten-
ta dos em 11 de se tem bro e da cri se ener gé ti ca bra -
si le i ra, den tre ou tros fa to res.

O Bra sil tem gran des pos si bi li da des de ne gó ci-
os com a Indo né sia nos se to res ae ro es pa ci al, de
agro-ne gó cio, pe tró lí fe ro e de gás. Em ter mos de
agro-ne gó ci os, o Bra sil já ven de soja e açú car, e po -
de rá no fu tu ro ven der car ne bo vi na e fran go, uma vez
eli mi na da a fe bre af to sa dos nos sos re ba nhos. No se -
tor ae ro es pa ci al a Indo né sia, com 17.500 ilhas, é um
mer ca do ide al para a co lo ca ção de ae ro na ves ci vis

de al can ce re gi o nal, dos ti pos fa bri ca dos pela Embra -
er. Para me lhor co or de nar nos sas ati vi da des nes te
país na área eco no mi co-co mer ci al, a Emba i xa da está 
re a ti van do o Con se lho Empre sa ri al Bra sil-Indo né sia,
cri a do em 1996 mas dor men te des de aque la épo ca,
de vi do à cri se asiá ti ca.

A eco no mia in do né sia cres ceu em 2001 a uma
taxa de 3,32%, mais do que qual quer ou tro país da
ASEAN. A es ti ma ti va do Ban co Mun di al para 2002 é a 
de que a eco no mia in do né sia cres ça en tre 3.5 e 4%, o
que de mons tra a vi ta li da de do país.

VII – Co o pe ra ção Ci en tí fi ca e Tec no ló gi ca

Há pos si bi li da des de co o pe ra ção bi la te ral na
me lho ria dos cul ti va res de soja na Indo né sia, um
país em que há gran de con su mo do pro du to, bem
como no se tor açu ca re i ro, onde exis ti ria cam po para 
for ne ci men to de tec no lo gia e ven da de equi pa men-
tos, para a pro du ção de açú car. É igual men te pos sí-
vel a co o pe ra ção bra si le i ra na pro du ção de man di o-
ca – mu i to con su mi da nes te país nas cha ma das Ou-
ter Islands, mas so bre tu do na Indo né sia Ori en tal –
e ma mo na, da qual se ex trai o óleo de rí ci no, pro du-
to com inú me ras apli ca ções in dus tri a is.

VIII – Re la ções Cul tu ra is

O tu ris mo en tre o Bra sil e a Indo né sia tem au -
men ta do subs tan ci al men te nos úl ti mos anos. Entre
1999 e 2001, o nú me ro de vis tos con ce di dos a in do-
né si os, no ta da men te vis tos de tu ris ta e ne gó ci os,
cres ceu 34%. A Asso ci a ção dos Bra si le i ros na Indo -
né sia tem or ga ni za do di ver sos even tos cul tu ra is,
bem como um pro gra ma de con ta tos re gu la res com
as prin ci pa is uni ver si da des do país. Em ma té ria de
di fu são da lín gua por tu gue sa, a Emba i xa da do Bra-
sil, em co la bo ra ção com o Cir cu lo La ti no-Ame ri ca no
e a Emba i xa da de Por tu gal, or ga ni zou um cur so de
por tu guês na Uni ver si da de Atma Jaya, a ma i or e
me lhor con ce i tu a da uni ver si da de ca tó li ca da Indo né-
sia, a par tir de se tem bro do ano pas sa do.

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

PARECERES

PARECERES Nºs 596, 597 e 598, de 2002

So bre o Pro je to de Lei do Se na do nº 
2002, de 1999, de au to ria do Se na dor
Ante ro Paes de Bar ros, que in tro duz mo -
di fi ca ções na Lei nº 4.117, de 27 de agos -
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to de 1962, que ins ti tui o Có di go Bra si le i-
ro de Te le co mu ni ca ções.

PARECER Nº 596, de 2002
(Da Co mis são de Ser vi ços de Infra-Estru tu ra)

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

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para pa re cer, o Pro je to
de Lei do Se na do nº 202, de 1999, que “in tro duz mo -
di fi ca ções na 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”.

De au to ria do no bre se na dor Ante ro Paes de
Bar ros, ob je ti va ele es ta be le cer o per cen tu al de 50%
de pro gra ma ção vol ta da para a cul tu ra lo cal e re gi o-
nal, a ser cum pri do, sob pena de pe sa das mul tas, pe -
las emis so ras de rá dio e de te le vi são.

Argu men ta o Au tor que “a fa ci li da de sem pre
cres cen te da te le co mu ni ca ção pro pi ci ou a cri a ção de
um cir cu i to na ci o nal de te le vi são, trans for man do as
emis so ras re gi o na is em me ras re pe ti do ras da que las
se di a das nas ca pi ta is, es pe ci al men te Rio e São Pa u-
lo”.

Pon de ra, na se qüên cia de sua ar gu men ta ção,
que, “no afã de pre ser va rem a qual quer cus to a sua
lu cra ti vi da de, as re des de te le vi são, ge ra das a par tir
das gran des me tró po les vêm des tro çan do com os
cos tu mes mais ter ra-a ter ra re ti ran do dos seus es pec-
ta do res a opor tu ni da de de pen sar a sua pró pria co -
mu ni da de, há bi tos e tra di ções, su fo can do, de res to,
toda e qual quer pos si bi li da de de evo lu ção da que las
prá ti cas re gi o na is que não con tem com o be ne plá ci to
da mí dia vo raz”. Ale gan do não se tra tar de uma pos tu-
ra re tró gra da, “de que rer fe char com ple ta men te as
co mu ni da des bra si le i ras pe ri fé ri cas às in fluên ci as ad -
vin das dos gran des cen tros na ci o na is e mes mo in ter-
na ci o na is”, Sua Exce lên cia ad vo ga, no en tan to, ser
ne ces sá rio “ga ran tir um mí ni mo de de fe sa con tra a
com ple ta pas te u ri za ção dos gos tos e dos cos tu mes
po pu la res”.

A pre sen te Pro po si tu ra es te ve, nes ta Co mis são,
à dis po si ção dos se nho res Se na do res para o re ce bi-
men to de con tri bu i ções, não ten do re ce bi do emen-
das, no pra zo re gi men tal.

II – Aná li se

É ine gá vel o mé ri to das pre o cu pa ções e do es -
pí ri to pa trió ti co que move o Au tor, ao de fen der a cul tu-
ra re gi o nal dos pro ces sos mas si fi can tes da cha ma da
“cul tu ra de Vi e i ra Sou to”, a ca rac te ri zar a pro du ção de 

pro gra mas de rá dio e te le vi são no Bra sil. Pro cu ra ele,
evi den te men te, res ga tar as in ten ções do Cons ti tu in-
te, quan do da ela bo ra ção dos in ci sos I a IV do art. 221 
da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Pre o cu pa-nos, en tre tan to, o ca rá ter de fac ti bi li-
da de da pre sen te Pro pos ta. Eis o di le ma: con cor dar
com o mé ri to e não ter ilu sões so bre as con di ções
exis ten tes para o cum pri men to dos dis po si ti vos em
pa u ta.

A pre o cu pa ção se es tri ba no co nhe ci men to do
fato de que, pelo mes mo pro ces so pelo qual as ini ci a-
ti vas re gi o na is tor nam-se im po ten tes para com pe tir
com a pro du ção do Su des te bra si le i ro, é di fí cil mo di fi-
car o qua dro, ‘uma vez que es sas ini ci a ti vas não con -
se gui rão res pon der ao es pa ço a elas aber to pela lei.
Daí, sur ge a ne ces si da de de gra du a lis mo e tem po.

III – Voto

Di an te dis so, pro po mos que se es ta be le ça o pe -
río do de dois anos, den tro do qual as ini ci a ti vas re gi o-
na is se apa re lha ri am para ocu par o es pa ço que lhes
per ten ce. Nes se sen ti do, vo ta mos pela pros pe ri da de
do pre sen te Pro je to de Lei, na for ma do subs ti tu ti vo
que se se gue.

EMENDA Nº 1-CI (Subs ti tu ti vo)

Intro duz mo di fi ca ções na 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.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 38 da Lei nº 4.117, de 27 de agos to

de 1962, pas sa a vi go rar acres ci do da alí nea I com a
se guin te re da ção:

“Art. 38 ..................................................
I – cin qüen ta por cen to da pro gra ma-

ção das emis so ras de rá dio e de te le vi são,
em ho rá rio no bre, des ti nar-se-á à ve i cu la-
ção da cul tu ra lo cal e re gi o nal.

Pa rá gra fo úni co. Enten de – se como
ho rá rio no bre aque le com pre en di do en tre 6
e 18 ho ras para o rá dio e en tre 18 e 22 ho -
ras para a te le vi são.

Art. 2º As alí ne as a dos ar ti gos 59 e 63 pas-
sam a vi go rar com a se guin te re da ção:

“Art. 59. ................................................
a) mul ta va riá vel de R$1.000,00 (mil

re a is) a R$20.000,00 (vin te mil re a is) atu a li-
za dos na for ma da le gis la ção vi gen te.
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Art. 63. ..................................................
a) in fra ção do art. 38, alí ne as a, b, c, e, 

g, h e i.”
Art. 3º As emis so ras de ra di o di fu são, so no ra e

de sons e ima gens, de ve rão adap tar – se aos ter mos
des ta lei no pra zo de dois anos após sua pu bli ca ção.

Art. 4º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

Sala da Co mis são, 19 de agos to de 1999  –
Emí lia Fer nan des, Pre si den te – Lu zia To le do, Re la-
to ra –  Mo za ril do Ca val can ti– Mar lu ce Pin to – Ge -
ral do Cân di do – Ger son Ca ma ta – José Agri pi no –
Ju vên cio da Fon se ca – Ro ber to Sa tur ni no – Anto -
nio Car los Va la da res – Edu ar do Su plicy – Ma ria do 
Car mo Alves – Car los Be zer ra.

PARECER Nº 597, DE 2002
(Da Co mis são de Edu ca ção)

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 Lei do Se na do nº 202, de 1999, que “in tro duz mo -
di fi ca ções na 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”.

De au to ria do no bre Se na dor Ante ro Paes de
Bar ros, a ini ci a ti va tem por ob je ti vo es ta be le cer o per -
cen tu al de 50% de pro gra ma ção vol ta da para a cul tu-
ra lo cal e re gi o nal, a ser cum pri do, sob pena de pe sa-
das mul tas, pe las emis so ras de rá dio e de te le vi são.

Argu men ta o au tor que “a fa ci li da de sem pre
cres cen te da te le co mu ni ca ção pro pi ci ou a cri a ção de
um cir cu i to na ci o nal de te le vi são, trans for man do as
emis so ras re gi o na is em me ras re pe ti do ras da que las
se di a das nas ca pi ta is, es pe ci al men te Rio e São Pa u-
lo”.

Em sua ar gu men ta ção, o au tor acres cen ta que,
“no afã de pre ser va rem a qual quer cus to a sua lu cra ti-
vi da de, as re des de te le vi são, ge ra das a par tir das
gran des me tró po les, vêm des tro çan do com os cos tu-
mes mais ter ra-a ter ra re ti ran do dos seus es pec ta do-
res a opor tu ni da de de pen sar a sua pró pria co mu ni-
da de, há bi tos e tra di ções, su fo can do, de res to, toda e
qual quer pos si bi li da de de evo lu ção da que las prá ti cas
re gi o na is que não con tem com o be ne plá ci to da mí dia
vo raz”.

O au tor en ten de que não se tra ta de uma pos tu-
ra re tró gra da, “de que rer fe char com ple ta men te as
co mu ni da des bra si le i ras pe ri fé ri cas às in fluên ci as ad -
vin das dos gran des cen tros na ci o na is e mes mo in ter-

na ci o na is”. Sua Exce lên cia ad vo ga, no en tan to, ser
ne ces sá rio “ga ran tir um mí ni mo de de fe sa con tra a
com ple ta pas te u ri za ção dos gos tos e dos cos tu mes
po pu la res”.

Na Co mis são de Ser vi ços de Infra-Estru tu ra, o
pro je to em exa me so freu emen da do Se na dor Mo za-
ril do Ca val can ti, via Subs ti tu ti vo, no qual o pra zo para
que as emis so ras se adap tem ao no vos per cen tu a is
de pro gra ma ção na ci o nal foi am pli a do de 180 dias
para dois anos, a con tar da data da pu bli ca ção da lei.

A pre sen te pro po si tu ra es te ve, nes ta Co mis são,
à dis po si ção dos se nho res Se na do res para o re ce bi-
men to de con tri bu i ções, não ten do re ce bi do emen-
das, no pra zo re gi men tal.

II – Voto

Em vis ta do teor da ma té ria, con clu í mos pela re -
mes sa da pre sen te pro po si ção à aná li se pre li mi nar
da Sub co mis são Per ma nen te de Rá dio e Te le vi são
des ta Casa, nos ter mos do art. 133, V, d, com bi na do
com o art. 138, I1, do Re gi men to Inter no do Se na do
Fe de ral.

Sala da Co mis são, 26 de ou tu bro de 1999. –
Fre i tas Neto, Pre si den te – Lú cio Alcân ta ra, Re la tor
– Djal ma Bes sa – Álva ro Dias – José Jor ge – José
Fo ga ça – Ge ral do Cân di do – Bel lo Par ga – Le o mar
Qu in ta ni lha – Se bas tião Ro cha – Lu zia To le do –
Mo za ril do Ca val can ti – Edi son Lo bão – Luiz Este -
vão – Agne lo Alves – Ro meu Tuma.

REQUERIMENTO Nº 8, DE 2001

Re que i ro, nos ter mos do art. 119, ca put, do Re -
gi men to Inter no, que, o Pro je to de Lei do Se na do nº
202, de 1999, seja en ca mi nha do para aná li se da Co -
mis são de Edu ca ção, ten do em vis ta que en cer rou-se
o pra zo para a Sub co mis são de Rá dio e TV de li be rar
so bre a ma té ria.

Se na dor Lú cio Alcân ta ra.

PARECER Nº 598, DE 2002

Re la tor: Se na dor Ca sil do Mal da ner

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para pa re cer, o Pro je to
de Lei do Se na do nº 202, de 1999, que “in tro duz mo -
di fi ca ções na 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”.

De au to ria do no bre Se na dor Ante ro Paes de
Bar ros, a ini ci a ti va tem por ob je ti vo es ta be le cer o per -
cen tu al de 50% de pro gra ma ção vol ta da para a cul tu-
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ra lo cal e re gi o nal, a ser cum pri do, sob pena de pe sa-
das mul tas, pe las emis so ras de rá dio e de te le vi são.

Argu men ta o au tor que “a fa ci li da de sem pre
cres cen te da te le co mu ni ca ção pro pi ci ou a cri a ção de
um cir cu i to na ci o nal de te le vi são, trans for man do as
emis so ras re gi o na is em me ras re pe ti do ras da que las
se di a das nas ca pi ta is, es pe ci al men te Rio e São Pa u-
lo”.

Em sua ar gu men ta ção, o au tor acres cen ta que,
“no afã de pre ser va rem a qual quer cus to a sua lu cra ti-
vi da de, as re des de te le vi são, ge ra das a par tir das
gran des me tró po les, vêm des tro çan do com os cos tu-
mes mais ter ra-a ter ra re ti ran do dos seus es pec ta do-
res a opor tu ni da de de pen sar a sua pró pria co mu ni-
da de, há bi tos e tra di ções, su fo can do, de res to, toda e
qual quer pos si bi li da de de evo lu ção da que las prá ti cas
re gi o na is que não con tem com o be ne plá ci to da mí dia
vo raz”.

O au tor en ten de que não se tra ta de uma pos tu-
ra re tró gra da, “de que rer fe char com ple ta men te as
co mu ni da des bra si le i ras pe ri fé ri cas às in fluên ci as ad -
vin das dos gran des cen tros na ci o na is e mes mo in ter-
na ci o na is”. Sua Exce lên cia ad vo ga, no en tan to, ser
ne ces sá rio “ga ran tir um mí ni mo de de fe sa con tra a
com ple ta pas te u ri za ção dos gos tos e dos cos tu mes
po pu la res”.

Na Co mis são de Ser vi ços de Infra-Estru tu ra, o
pro je to em exa me e so freu emen da do Se na dor Mo -
za ril do Ca val can ti via subs ti tu ti vo, no qual o pra zo
para que as emis so ras se adap tem ao no vos per cen-
tu a is de pro gra ma ção na ci o nal foi am pli a do de 180
dias para dois anos, a con tar da data da pu bli ca ção
da lei.

A pre sen te pro po si tu ra es te ve, nes ta Co mis são,
à dis po si ção dos se nho res Se na do res para o re ce bi-
men to de con tri bu i ções, não ten do re ce bi do emen-
das, no pra zo re gi men tal. Envi a do à Sub co mis são de
Rá dio e Te le vi são, nos ter mos do art. 133, V, d, com bi-
na do com o art. 138, I, do Re gi men to Inter no do Se -
na do Fe de ral, re tor nou sem pa re cer, por per da de
pra zo, me di an te re que ri men to de au to ria do Se na dor
Lú cio Alcân ta ra, ba se a do no pre ce i to do ca put do art.
119, do Re gi men to Inter no.

Se guiu-se au diên cia pú bli ca, em que fo ram ou -
vi dos os se nho res Ju ran dir Antô nio Fran cis co, Se cre-
tá rio de Cul tu ra do Esta do do Mato Gros so, Pa u lo To -
net Ca mar go, Di re tor Insti tu ci o nal da Rede Bra sil Sul
– RBS, Flá vio Ca val can ti Jú ni or, Di re tor do sis te ma
Bra si le i ro de Te le vi são – SBT e Eli sa be te Pi nho de
Aze ve do, Se cre tá ria-Ge ral do Sin di ca to dos Artis tas
do Rio de Ja ne i ro.

II – Aná li se

A aten ção dada, na au diên cia pú bli ca re a li za-
da por esta Co mis são, aos di ver sos ân gu los da
ques tão, nos leva a en ten der que, de pron to, é im -
pos sí vel cum prir as exi gên ci as da pre sen te pro po-
si tu ra, ao mes mo tem po em que se é for ça do a con -
cor dar com seu mé ri to, por en ten der-se o ide al que
ele con subs tan cia. A so lu ção, en tão, pode ser um
ter mo in ter me diá rio, em que a pro por ção se tor ne
fac tí vel. Esse ter mo, a re fle tir as po si ções de pre en-
di das da au diên cia pú bli ca, po de ria ser um pra zo
ma i or para a adap ta ção das em pre sas -pro po mos
cin co anos – e um per cen tu al me nor de pro gra ma-
ção re gi o nal obri ga tó ria – nos sa pro pos ta é que não
ex ce da a 30%.

Há que se fa zer pe que no re pa ro quan to à es tru-
tu ra ção da peça le gis la ti va em co men to. Pelo fato de o
art. 38, ora mo di fi ca do, já pos su ir um pa rá gra fo úni co,
não cabe um se gun do, com a mes ma de sig na ção.
Uma so lu ção para o con fli to, em ter mos de téc ni ca le -
gis la ti va, pode ser aque la apre sen ta da, com a re for-
mu la ção da alí nea i. Eis que sur ge a ne ces si da de de
re mo de lar a pro po si tu ra, o que se faz por meio de
novo subs ti tu ti vo, que tem o con dão de “pas sar a lim -
po” toda a peça nor ma ti va.

II – Voto

Em vis ta do an te ri or men te ex pos to, vo ta mos
pela apro va ção do pre sen te Pro je to de Lei, nos ter -
mos do se guin te

EMENDA Nº 02-CE (Subs ti tu ti va)

Intro duz mo di fi ca ções na 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.

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

Art. 1º O art. 38 da Lei nº 4.117, de 27 de agos to
de 1962, pas sa a vi go rar acres ci do da alí nea i com a
se guin te re da ção:

Art. 38....................................................
i – trin ta por cen to da pro gra ma ção

das emis so ras de rá dio e de te le vi são,
trans mi ti da en tre 6 e 18 ho ras para o rá dio e 
en tre 18 e 22 ho ras para a te le vi são, des ti-
nar-se-á à ve i cu la ção da cul tu ra lo cal e re gi-
o nal. (NR)

Art. 2º As alí ne as a dos ar ti gos 59 e 63 pas-
sam a vi go rar com a se guin te re da ção:

12294 Qu ar ta-fe i ra  19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2002

JUNHO 2002136    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Art. 59....................................................
a) mul ta va riá vel de R$1.000,00 (mil

re a is) a R$20.000,00 (vin te mil re a is) atu a li-
za dos na for ma da le gis la ção vi gen te;

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

Art. 63. ..................................................
a) in fra ção do art. 38, alí ne as a, b, c, e, 

g, h i;
......................................................(NR)

Art. 3º As emis so ras de ra di o di fu são so no ra e
de sons e ima gens de ve rão adap tar-se aos ter mos
des ta Lei no pra zo de cin co anos após sua pu bli ca-
ção.

Art. 4º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

Sala da Co mis são, 21 de maio de 2002. – Ri car-
do San tos, Pre si den te – Ca sil do Mal da ner,Re la tor.
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TEXTO FINAL

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 202, DE 1999

Intro duz mo di fi ca ções na 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.

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

Art. 1º O art. 38 da Lei nº 4.117, de 27 de agos to
de 1962, pas sa a vi go rar acres ci do da alí nea i com a
se guin te re da ção:

“Art. 38. .................................................
i – trin ta por cen to da pro gra ma ção

das emis so ras de rá dio e de te le vi são,
trans mi ti da en tre 6 e 18 ho ras para o rá dio e 
en tre 18 e 22 ho ras para a te le vi são, des ti-
nar-se-á à ve i cu la ção da cul tu ra lo cal e re gi-
o nal.”(NR)

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

Art. 2º As alí ne as a dos ar ti gos 59 e 63 da
Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962, com a re-
da ção dada pelo De cre to-Lei nº 236, de 28 de fe-
ve re i ro de 1967, pas sam a vi go rar com a se guin te
re da ção:

“Art. 59. .................................................
a) mul ta va riá vel de R$1.000,00 (mil

re a is) a R$20.000,00 (vin te mil re a is) atu a li-
za dos na for ma da le gis la ção vi gen te;

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

“Art. 63. .................................................
a) in fra ção do art. 38, alí ne as a, b, c, e, 

g, h e i;
.....................................................”(NR)

Art. 3º As emis so ras de ra di o di fu são so no ra e
de sons e ima gens de ve rão adap tar-se aos ter mos
des ta lei no pra zo de cin co anos após sua pu bli ca-
ção.

Art. 4º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

Sala da Co mis são, 28 de maio de 2002. – Ri car-
do San tos, Pre si den te – Ca sil do Mal da ner, Re la tor.

DOCUMENTOS ANEXADOS PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA NO
TERMO DO ART. 250, PARÁGRAFO
ÚNICO, DO REGIMENTO INTERNO

Re la tó rio

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de Lei do Se na do nº 202, de 1999, 
que “in tro duz mo di fi ca ções na 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”.

Re la tor: Se na dor Ca sil do Mal da ner

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para pa re cer, o Pro je to
de Lei do Se na do nº 202, de 1999, que “in tro duz mo di-
fi ca ções na 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”.

De au to ria do no bre Se na dor Ante ro Paes de
Bar ros, a ini ci a ti va tem por ob je ti vo es ta be le cer o per -
cen tu al de 50% de pro gra ma ção pro du zi da e vol ta da
para a cul tu ra lo cal e re gi o nal, a ser cum pri do, sob
pena de pe sa das mul tas, pe las emis so ras de rá dio e
de te le vi são.

Argu men ta o au tor que “a fa ci li da de sem pre cres -
cen te da te le co mu ni ca ção pro pi ci ou a cri a ção de um
cir cu i to na ci o nal de te le vi são, trans for man do as emis -
so ras re gi o na is em me ras re pe ti do ras da que las se di a-
das nas ca pi ta is, es pe ci al men te Rio e São Pa u lo”.

Em sua ar gu men ta ção, o au tor acres cen ta que,
“no afã de pre ser va rem a qual quer cus to a sua lu cra ti vi-
da de, as re des de te le vi são, ge ra das a par tir das gran -
des me tró po les, vêm des tro çan do com os cos tu mes
mais ter ra-a-ter ra re ti ran do dos seus es pec ta do res a
opor tu ni da de de pen sar a sua pró pria co mu ni da de, há -
bi tos e tra di ções, su fo can do, de res to, toda e qual quer
pos si bi li da de de evo lu ção da que las prá ti cas re gi o na is
que não con tem com o be ne plá ci to da mí dia vo raz”.

O au tor en ten de que não se tra ta de uma pos tu-
ra re tró gra da, “de que rer fe char com ple ta men te as
co mu ni da des bra si le i ras pe ri fé ri cas às in fluên ci as ad -
vin das dos gran des cen tros na ci o na is  mes mo in ter-
na ci o na is”. Sua Exce lên cia ad vo ga, no en tan to, ser
ne ces sá rio “ga ran tir um mí ni mo de de fe sa con tra a
com ple ta pas te u ri za ção dos gos tos e dos cos tu mes
po pu la res”.

Na Co mis são de Ser vi ços de Infra-Estru tu ra, o
pro je to em exa me so freu emen da do Se na dor Mo za-
ril do Ca val can ti via subs ti tu ti vo, no qual o pra zo para
que as emis so ras se adap tem aos no vos per cen tu a is
de pro gra ma ção na ci o nal foi am pli a do de 180 dias
para dois anos, a con tar da data da pu bli ca ção da lei.

A pre sen te pro po si tu ra es te ve, nes ta Co mis são,
à dis po si ção dos se nho res Se na do res para o re ce bi-
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men to de con tri bu i ções, não ten do re ce bi do emen-
das, no pra zo re gi men tal. Envi a do à Sub co mis são de
Rá dio e Te le vi são, nos ter mos do art. 133, V, d, com bi-
na do com o art. 138, I, do Re gi men to Inter no do Se -
na do Fe de ral, re tor nou sem pa re cer, por per da de
pra zo, me di an te re que ri men to de au to ria do Se na dor
Lú cio Alcân ta ra; ba se a do no pre ce i to do ca put do art. 
119, do Re gi men to Inter no.

Há que se fa zer pe que no re pa ro quan to à es tru-
tu ra ção da peça le gis la ti va em co men to. Pelo fato de o
art. 38, ora mo di fi ca do, já pos su ir um pa rá gra fo úni co,
não cabe um se gun do, com a mes ma de sig na ção.
Uma so lu ção para o con fli to, em ter mos de téc ni ca le -
gis la ti va, pode ser aque la apre sen ta da, com a re for-
mu la ção da alí nea i. Eis que sur ge a ne ces si da de de
re mo de lar a pro po si tu ra, o que se faz por meio de
novo subs ti tu ti vo, que tem o con dão de “pas sar a lim -
po” toda a peça nor ma ti va.

II – Voto

Em vis ta do an te ri or men te ex pos to, vo ta mos
pela apro va ção do pre sen te Pro je to de Lei, nos ter -
mos do se guin te

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 202 (SUBSTITUTIVO), DE 1999

Intro duz mo di fi ca ções na 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.

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

Art. 1º O art. 38 da Lei nº 4.117, de 27 de agos to
de 1962, pas sa a vi go rar acres ci do da alí nea i com a
se guin te re da ção:

Art.38. ...................................................
i) cin qüen ta por cen to da pro gra ma-

ção das emis so ras de rá dio e de te le vi são,
trans mi ti da en tre 6 e 18 ho ras para o rá dio
e en tre 18 e 22 ho ras para a te le vi são, des -
ti nar-se-á à ve i cu la ção da cul tu ra lo cal e re -
gi o nal.(NR)

Art. 2º As alí ne as a dos ar ti gos 59 e 63 pas-
sam a vi go rar com a se guin te re da ção:

Art. 59....................................................
a) mul ta va riá vel de R$1.000,00 (mil

re a is) a R$20.000,00 (vin te mil re a is) atu a li-
za dos na for ma da le gis la ção vi gen te.

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

Art. 63....................................................
a) in fra ção do art. 38, alí ne as a, b, c,

e, g, h e i.
......................................................(NR)

Art. 3º As emis so ras de ra di o di fu são, so no ra e
de sons e ima gens, de ve rão adap tar-se aos ter mos
des ta lei no pra zo de dois anos após sua pu bli ca ção.

Art. 4º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

Sala da Co mis são, – Ca sil do Mal da ner, Re la-
tor.

OF.nº CE/4/2002

Bra sí lia, 21 de maio de 2002

Se nhor Pre si den te,
Co mu ni co a Vos sa Exce lên cia que esta Co mis-

são apro vou, em re u nião re a li za da no dia de hoje,
subs ti tu ti vo, de au to ria de Sua Exce lên cia o Se nhor
Se na dor Ca sil do Mal da ner, ao Pro je to de Lei do Se -
na do nº 202 de 1999, de Sua Exce lên cia o Se nhor
Se na dor Ante ro Paes de Bar ros que, “in tro duz mo di fi-
ca ções na 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.”

A ma té ria será in clu í da em 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.

Aten ci o sa men te, – Ri car do San tos, Pre si den te
da Co mis são de Edu ca ção.

OF.nº CE/34/2002

Bra sí lia, 28 de maio de 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 Fe de ral, co mu ni co a Vos sa Exce -
lên cia que esta Co mis são apro vou, em tur no su ple-
men tar, na re u nião re a li za da no dia de hoje, o subs ti-
tu ti vo de au to ria de Sua Exce lên cia o Se nhor Se na dor
Ca sil do Mal da ner ao Pro je to de Lei do Se na do nº 202
de 1999, de Sua Exce lên cia o Se nhor Se na dor Ante -
ro Paes de Bar ros que, “in tro duz mo di fi ca ções na 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”.

Aten ci o sa men te, – Ri car do San tos, Pre si den te
da Co mis são de Edu ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da-
res) – O Expe di en te lido vai à pu bli ca ção.
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O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da-
res) – So bre a mesa, re que ri men tos que pas so a ler.

São li dos os se guin tes:

REQUERIMENTO Nº 385, DE 2002

Re que i ro, nos ter mos do Inci so I, do Arti go 172,
do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, a in clu são
na Ordem do Dia, do Pro je to de Lei do Se na do nº 243, 
de 2001, que es ta be le ce li mi tes má xi mos para os te o-
res de ni co ti na, al ca trão e mo nó xi dos de car bo no per -
mi ti dos nos ci gar ros de ta ba co, e dá ou tras pro vi dên-
ci as, em tra mi ta ção na Co mis são de Assun tos So ci a is.

Sala das Ses sões, 18 de ju nho de 2002 – Se na-
dor Car los Be zer ra.

REQUERIMENTO Nº 386, DE 2002

Re que i ro, nos ter mos do Inci so I, do Arti go 172,
do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, a in clu são
na Ordem do Dia, do Pro je to de Lei do Se na do nº 273, 
de 2001, que al te ra a Lei nº 8.955, de 15 de de zem bro
de 1994 (Lei de Fran qui as), para ve dar a su blo ca ção
de imó ve is, pelo fran que a dor, por va lor su pe ri or ao da 
lo ca ção, em tra mi ta ção na Co mis são de Cons ti tu i ção,
Jus ti ça e Ci da da nia – CCJ.

Sala das Ses sões, 18 de ju nho de 2002. – Se na-
dor Car los Be zer ra.

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 pu bli ca dos e in clu í dos na Ordem do Dia após a
ma ni fes ta ção dos Pre si den tes das Co mis sões de
Assun tos So ci a is e de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da-
nia, em obe diên cia ao dis pos to no pa rá gra fo úni co do
art. 255, do Re gi men to Inter no.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da-
res) – So bre a mesa, Men sa gens do Se nhor Pre si-
den te da Re pú bli ca que se rão li das pelo Sr. 1º Se cre-
tá rio, Se na dor Car los Wil son.

São li das as se guin tes:

MENSAGEM Nº 186, DE 2002
(Nº 472/2002, 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 III, da

Cons ti tu i ção Fe de ral, com bi na do com o art. 13 da Me -
di da Pro vi só ria nº 2.157-5, de 24 de agos to de 2001,
sub me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as o nome 
da Se nho ra Te re sa Lu sia Már ti res Co e lho Ca ti vo
Rosa para o car go de Di re tor-Ge ral da Agên cia de
De sen vol vi men to da Ama zô nia – ADA.

Bra sí lia, 13 de ju nho de 2002. – Fer nan do Hen -
ri que Car do so.

CURRICULUM VITAE

1 – Da dos Pes so a is

Nome: Te re sa Lu sia Már ti res Co e lho Ca ti vo Rosa
Fi li a ção: Ino cên cio Ma cha do Co e lho Net to Ce li na
Már ti res Co e lho
Na ci o na li da de: Bra si le i ra
Na tu ra li da de: Pa ra en se
Data do Nas ci men to: 13 de de zem bro de 1949
Iden ti da de Ci vil: 1.992.612 – SEGUP/PA
Iden ti da de Pro fis si o nal: Re gis tro nº 401 – Con se lho
Re gi o nal de Eco no mia – 9ª Re gião
Re gis tro nº 10.636 – Sé rie 330 – Mi nis té rio do Tra-
ba lho
CIC: 042.103.012/72
Ende re ço: Pra ça Jus to Cher mont, nº 86 – aptº 1101
Te le fo ne : 241-8094

2 – For ma ção Pro fis si o nal

1972 – Ba cha rel em Ciên ci as Eco nô mi cas, pelo
Cur so de Eco no mia da Uni ver si da de Fe de ral do
Pará
1983 – Mes tre em Pla ne ja men to do De sen vol vi men-
to, pelo Cur so Inter na ci o nal de Mes tra do em Pla ne-
ja men to do De sen vol vi men to NAEA, Uni ver si da de
Fe de ral do Pará

3 – Cur sos Re a li za dos

1971 – Cur so de Exten são Uni ver si tá ria de Fun ci o-
na men to do Sis te ma Eco nô mi co
1973– Cur so de Exten são Cul tu ral so bre Pro ble mas
do De sen vol vi men to – CONVÍVIO Be lém-Pa
1974 – Cur so de Exten são em Eco lo gia Ama zô ni ca
– APMAB – Be lém-PA
1974 – Cur so de Aper fe i ço a men to em Eco no mia
Re gi o nal – PIREP – NAEA – UFPA
1974 – Cur so de Aper fe i ço a men to em Eco no mia
Ama zô ni ca – PIREP – NAEA – UFPA
1975 – Cur so de Aper fe i ço a men to em Aná li se Ma-
cro e co no mia-De par ta men to de Eco no mia/UFPA
1975 – Cur so de Exten são em Intro du ção à Crí ti ca
da Eco no mia Po lí ti ca – NAEA/UFPA
1977/78 – Cur so de Mes tra do em Pla ne ja men to do
De sen vol vi men to – NAEA -UFPA

4 – Ati vi da des Do cen tes Exer ci das
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1973 – Pro fes so ra da Dis ci pli na Intro du ção à Eco no-
mia II – De par ta men to de Eco no mia Ge ral – UFPA
1974 – Pro fes so ra da Dis ci pli na Intro du ção á Eco no-
mia I – De par ta men to de Eco no mia Ge ral – UFPA
1975 – Pro fes so ra da Dis ci pli na Intro du ção à Eco no-
mia – Cen tro de Estu dos Su pe ri o res do Estu dos do
Esta do do Pará – CESEP
1977 – Pro fes so ra da Dis ci pli na His tó ria do Pen sa-
men to Eco nô mi co – De par ta men to de Eco no mia
Ge ral – UFPA
1979 – Pro fes so ra da Dis ci pli na No ções de Eco no-
mia – De par ta men to de Eco no mia Ge ral – UFPA
1979 – Pro fes so ra da Dis ci pli na Aná li se Mi cro e co-
nô mi ca I – De par ta men to Ma cro e Mi cro e co no mia –
UFPA
1982 – Pro fes so ra da Dis ci pli na Po lí ti ca de De sen-
vol vi men to Re gi o nal -De par ta men to de Eco no mia
Ge ral – UFPA
1983 – Pro fes so ra da Dis ci pli na Eco no mia Bra si le i ra
– Cur so de Mes tra do em Pla ne ja men to do De sen-
vol vi men to – NAEA/UFPA
1984 – Pro fes so ra da Dis ci pli na Eco no mia Bra si le i ra
– De par ta men to de Eco no mia Ge ral da UFPA
1986 – Pro fes so ra da Dis ci pli na Eco no mia Bra si le i ra
Con tem po râ nea – De par ta men to de Eco no mia Ge-
ral – UFPA
1989 – Pro fes so ra da Dis ci pli na For ma ção Eco nô mi-
ca do Bra sil – De par ta men to de Eco no mia Ge ral –
UFPA
1992 – Pro fes so ra da Dis ci pli na Eco no mia Ama zô ni-
ca – De par ta men to de Eco no mia Ge ral– UFPA

5 – Par ti ci pa ção em Encon tros, Se mi ná ri os
e Con gres sos

1974 – 1º Se mi ná rio de Orga ni za ção Hu ma ni za da e
Empre sa Mo der na -De par ta men to Re gi o nal do
SESC – Be lém-PA
1981 – Se mi ná rio so bre Ciên cia e Tec no lo gia –
NAEA/UFPA
1982 – Se mi ná rio so bre “A Expe riên cia La ti no-Ame-
ri ca na e Bra si le i ra em Pla ne ja men to Re gi o nal” –
NAEA/UFPA – Be lém-PA
1983 – 1º Se mi ná rio so bre a For ma ção do Ba cha rel
em Ciên ci as Eco nô mi cas -De par ta men to de Eco no-
mia – UFPA – Be lém-PA
1983 – XI Encon tro Na ci o nal de Eco no mia –
ANPEC – Be lém-PA
1985 – I Encon tro do Cur so de Eco no mia da Ama-
zô nia – ECEAM – CORECON – PA/AP
1985 – VI Con gres so Bra si le i ro de Eco no mis tas –
Bra sí lia-DF

1985 – I Con gres so Na ci o nal dos Cur sos de Gra du-
a ção em Eco no mia – Vi tó ria-ES
1985 – XIII Encon tro Na ci o nal de Eco no mia –
ANPEC – Vi tó ria-ES
1987 – XV Encon tro Na ci o nal de Eco no mia –
ANPEC – Be lém-PA (Par ti ci pa ção como de ba te do ra)
1992 – Sim pó sio Inter na ci o nal so bre Ce ná ri os de
De sen vol vi men to Sus ten tá vel na Ama zô nia: Alter na-
ti vas Eco nô mi cas e Pers pec ti vas de Co o pe ra ção
Inter na ci o nal SUDAM/PN UD/GTZ
1995 – Se mi ná rio so bre Ges tão da Qu a li da de –
Fun da ção Chis ti a no Otto ni/Be lém-Pará
1995 – Se mi ná rio so bre GRID de De sen vol vi men to
Ge ren ci al – CONSENSO -Con sul to ria e De sen vol vi-
men to/Be lém-PA
1996 – Se mi ná rio so bre Qu a li da de To tal – Team Tra-
ding e Con sul to ria/For ta le za-CE
1996 – Se mi ná rio Inter na ci o nal so bre Fi nan ças Pú-
bli cas – ESAF – Mi nis té rio da Fa zen da Bra sí lia-DF
1996 – Se mi ná rio so bre So ne ga ção, Con tra ban do e
Fal si fi ca ção – ABCF -Asso ci a ção Bra si le i ra de Com -
ba te à Fal si fi ca ção / Be lém-PA
1997 – Se mi ná rio Go ver no e Pla ne ja men to – PES – 
Go ver no do Esta do do Pará, SETEPS e Fun da ção
Alta vir – Chi le/Sa li nó po lis-PA
2001 – Se mi ná rio Inter na ci o nal: Admi nis tra ção Tri-
bu tá ria – Po lí ti cas de Incre men to de Arre ca da ção do 
Impos to so bre o Con su mo. Go iâ nia-Go iás
2002 – Se mi ná rio so bre o “O im pac to da tri bu ta ção
e da so ne ga ção na com pe ti ti vi da de das em pre sas”
Va lor Eco nô mi co. 30-1-02.

6 – Tese De fen di da

1983 – Tese de Mes tra do de fen di da jun to ao
NAEA/UFPA. com o tra ba lho “Aspec tos da Indus tri a-
li za ção da Ama zô nia Re per cus sões so bre o Per fil
da Mão-de-Obra“.

7 – Ou tras Ati vi da des Exer ci das de Na tu re-
za Téc ni co-Admi nis tra ti vas

1976 – Eco no mis ta do Escri tó rio de Pla ne ja men to e
Pro je tos “Pro je tos e Asses so ria

1981– Mem bro da Co mis são Jul ga do ra dos Con cur-
sos de Mo ni to ria para as Dis ci pli nas Téc ni ca Ltda –
Be lém-PA
1976 – Asses so ria do De par ta men to de Eco no mia
da UFPA, res pon sá vel pela Sub-che fia do mes mo
1976 – Asses so ria da Sub-Re i to ria de Pla ne ja men to
– UFPA

12300 Qu ar ta-fe i ra  19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2002

JUNHO 2002142    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



1976 – Mem bro da Co mis são Espe ci al para ana li sar
os Pla nos de Con cur sos para Pro fes sor Assis ten te – 
UFPA
1976 – Mem bro da Co mis são Jul ga do ra dos Con-
cur sos de Mo ni to ria para as Dis ci pli nas Con ta bi li da-
de Na ci o nal, Téc ni ca de Pro je tos e Esta tís ti ca Eco-
nô mi ca – De par ta men to de Eco no mia – UFPA e
Aná li se Mi cro e co nô mi ca I – De par ta men to de Eco-
no mia – UFPA

1982 – Asses so ra do Se tor de Pôs-Gra du a ção “Lato 
Sen su” do NAEA/UFPA

1982 – Vice-Che fe do De par ta men to de Ma cro e Mi -
cro e co no mia – UFPA
1983 – Co or de na do ra do Escri tó rio Mo de lo do Cur -
so de Eco no mia – UFPA
1985 – Mem bro da Co mis são Jul ga do ra de Pro je to
de Dis ser ta ção de Mes tra do so bre o tema “Co mer ci-
a li za ção da Cera de Car na ú ba” no Esta do do Pi a uí
– NAEA/UFPA
1985 – Mem bro da Co mis são Jul ga do ra de Pro je to
de Dis ser ta ção de Mes tra do so bre o tema “For mas
de Orga ni za ção das Mi crou ni da des de Pro du ção: o
caso do Gu a má” NAEA/UFPA
1985 – Mem bro da Di re to ria Pro vi só ria da Asso ci a-
ção Na ci o nal dos Cur sos de Gra du a ção em Eco no-
mia – ANGE
1986 – Che fe do De par ta men to de Ma cro e Mi cro e-
co no mia – UFPA
1989 – Vice-Di re to ra do Cen tro Só cio-Eco nô mi co –
UFPA
1990 – Su pe rin ten den te Adjun ta de Pla ne ja men to da
SUDAM – Por ta ria nº 57/90 – SDR de 27-6-90
1990 – Mem bro-Su plen te no Con se lho de Admi nis-
tra ção da Su pe rin ten dên cia da Zona Fran ca de Ma-
na us – SUFRAMA – Por ta ria nº 93/90 de 22-8-90
1990 – Di re to ra Na ci o nal do Pro je to BRAI87/021 –
PNUD – SUDAM/BASA/SUFRAMA
1991 – Mem bro da Co mis são Co or de na do ra Re gi o-
nal de Pes qui sas na Ama zô nia -CORPAM – Por ta ria
nº 14.933 de 23-1-91
1991 – Re pre sen tan te da SUDAM na Co mis são
Mis ta Per ma nen te, com ob je ti vo de exe cu tar o Acor -
do de Co o pe ra ção fir ma do en tre a SDR/CNI –
SENAI – Por ta ria nº 531, de 18-12-91
1992 – Re pre sen tan te da SUDAM na Co mis são de
Alto Ní vel da Se cre ta ria de Ciên cia e Tec no lo gia da
Pre si dên cia da Re pú bli ca – Por ta ria nº 536, de 25-8-92

1993 – Che fe da Asses so ria de Pla ne ja men to do Tri-
bu nal de Jus ti ça do Esta do -TJE/PA
1995 -Di re to ra Ge ral do Insti tu to de De sen vol vi men-
to Eco nô mi co-So ci al do Pará – IDESP – De cre to
Go ver na men tal de 17-1-1995
1996 – Se cre tá ria Adjun to da Se cre ta ria de Esta do
da Fa zen da do Esta do – SEFA/PA – De cre to Go ver-
na men tal de 11-4-96
1996 – Mem bro Ti tu lar do Con se lho de Admi nis tra-
ção da Com pa nhia de De sen vol vi men to Indus tri al –
CDI/PA
1997 – Mem bro Ti tu lar do Con se lho de Admi nis tra-
ção do Ban co do Esta do do Pará-BANPARÁ
1999 – Se cre tá ria Exe cu ti va da Se cre ta ria de Esta-
do da Fa zen da do Esta do – SEFA/PA – De cre to Go-
ver na men tal de 26-8-99
2000/01 – Re pre sen tan te dos Se cre tá ri os de Fa zen-
da da Re gião Nor te na Co mis são Tri par ti te/Re for ma
Tri bu tá ria, para ava li a ção da PEC 175/Re la tó rio
Mus sa De mis

8 – Tra ba lhos Re a li za dos

1980 – Mem bro da equi pe que ela bo rou o Pla no Di -
re tor Urba no do Mu ni cí pio de Nova Ja cun dá – Pará

1985 – Mem bro da Co mis são que ela bo rou o Pla no
Ge ral de De sen vol vi men to (PGD), dos De par ta men tos
de Eco no mia Ge ral e Ma cro e Mi cro e co no mia – UFPA
1985 – Mem bro da Co mis são que ela bo rou o Pla no
Ge ral de De sen vol vi men to (PGD), do Cen tro Só-
cio-Eco nô mi co – UFPA
1985 – Mem bro da Co mis são de re for mu la ção do
Novo Cur ri cu lum do Cur so de Eco no mia – UFPA
1989 -Aná li se e ava li a ção dos Dis tri tos Indus tri a is
na Ama zô nia, Con vê nio UFPA/SUDAM/ECCE –
Co-au to ria
1989 – A pro du ção do es pa ço ur ba no em Be lém:
ati vi da des eco nô mi cas, or ga ni za ção po pu lar e po lí ti-
cas pú bli cas (pes qui sa em an da men to) – co-au to ria
1990 – Pers pec ti vas do Se tor Indus tri al no Esta do
do Pará – SEICON/EMGE – Co-au to ria.
1995 – Estra té gi as de De sen vol vi men to e Po lí ti cas
Pú bli cas na Ama zô nia – Re vis ta do Cen tro Só-
cio-Eco nô mi co/UFPA – vol. 2, nº 1
1995 – Inte gra ção Frag men ta da e Cres ci men to da
Fron te i ra Nor te; in De si gual da des Re gi o na is e De-
sen vol vi men to – FUNDAP – São Pa u lo; Co-au to ria
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1996 – O IDESP na Re for ma Admi nis tra ti va do
Esta do do Pará – Re vis ta Pará De sen vol vi men-
to/IDESP – Be lém-Pa

9 – Prê mi os e Láu re as

1977 – Pal ma Uni ver si tá ria – Pra ta – de acor do com 
Re so lu ção nº 427 – Re i to ria da Uni ver si da de Fe de-
ral do Pará. 20-5-77
1995 – Me da lha do Mé ri to – Dr. Má rio Bra sil – Tri bu-
nal de Jus ti ça Mi li tar – Be lém-PA
1996 -Ordem do Mé ri to Po li ci al – Mi li tar Co ro nel
Fon tou ra – Go ver no do Esta do do Pará; De cre to nº
1694 de 24-9-96
1999 – Ordem do Mé ri to Ca ba na gem – Assem bléia
Le gis la ti va do Esta do; Re so lu ção nº 4/85. 15-2-01

(À Co mis são de Assun tos Eco nô mi-
cos.)

MENSAGEM Nº 187, DE 2002
(Nº 473/2002, 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 III, da

Cons ti tu i ção Fe de ral, com bi na do com o art. 13 da Me -
di da Pro vi só ria nº 2.157-5, de 24 de agos to de 2001,
sub me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as o nome 
do Se nhor Pe dro Cal mon Pe peu Gar cia Vi e i ra San ta-
na para o car go de Di re tor da Agên cia de De sen vol vi-
men to da Ama zô nia – ADA.

Bra sí lia, 13 de ju nho de 2002. – Fer nan do Hen -
ri que Car do so.
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MENSAGEM Nº 188, DE 2002
(Nº 474/2002, 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 III, da

Cons ti tu i ção Fe de ral, com bi na do com o art. 13 da Me -
di da Pro vi só ria nº 2.157-5, de 24 de agos to de 2001,
sub me to ã apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as o nome 
do Se nhor Sa mir de Cas tro Ha tem para o car go de Di -
re tor da Agên cia de De sen vol vi men to da Ama zô nia –
ADA.

Bra sí lia, 13 de ju nho de 2002. – Fer nan do Hen -
ri que Car do so.

CURRICULUM VITAE

Sa mir de Cas tro Ha tem

• Ende re ço: Rua do Ara ça ze i ro, 1.338 Ca ça ri, Boa
Vis ta – RR – CEP: 69.307.010
• Fone: (95) 623-4450/623-4544
/9971-1268
• Ema il:scha tem@osi te.com.br
*CREA: 127.792-D/SP – RG: 12.372.387 SSP/SP
CPF: 025.407.148-11
• Nas ci men to: 22-7-61 Rio Ver de – GO
• Fi li a ção:
Sla i man Ben Ha moud Ha tem – Alzi ra de Cas tro Ha -
tem
• Ca sa do com a Pe da go ga Tâ nia Ma ria de Je sus
Ha tem
• Fi lhos
Tha les de Je sus Ha tem – 2-2-1988
Tha mer de Je sus Ha tem – 4-12-1989

For ma ção Aca dê mi ca

• Ba cha rel Enge nha ria em Enge nha ria Ci vil pela Fa -
cul da de de Enge nha ria Ci vil, em 02 de agos to de
1984. Uni ver si da de San ta Ce cí lia – San tos – SP.

Ati vi da des Pro fis si o na is

• Enge nhe i ro Ci vil do Qu a dro da Uni ver si da de Fe de-
ral de Ro ra i ma des de 1999;
• Con sul tor Téc ni co do Cen tro Edu ca ci o nal Arco-Íris
Ltda. des de 1987;
• Par ti ci pou das obras re la ci o na das no ane xo I den-
tre ou tras, des de ja ne i ro de 1985;

Fun ções Pú bli cas

• Pre si den te da Asso ci a ção Bra si le i ra de Enge nha-
ria Sa ni tá ria e Ambi en tal – RR; ges tão 2001 a 2003;
• Se cre tá rio Mu ni ci pal de Fi nan ças da  Pre fe i tu ra
Mu ni ci pal de Boa Vis ta-RR ja ne i ro de 1999 a de-
zem bro de 2000;

* Se cre tá rio Mu ni ci pal de Admi nis tra ção da Pre fe i tu-
ra Mu ni ci pal de Boa Vis ta-RR – ja ne i ro de 1997 a
abril de 1999;
• Che fe de Ga bi ne te da Pre fe i tu ra Mu ni ci pal de Boa
Vis ta-RR – abril de 1998 a ja ne i ro de 1999;
• Pro fes sor das ca de i ras de Arqui te tu ra e Urba nis mo
e Sa ne a men to na Fa cul da de de Enge nha ria Ci vil da 
Uni ver si da de Fe de ral de Ro ra i ma em 1996;
• De le ga do do Mi nis té rio da Edu ca ção e do Des por-
to em Ro ra i ma (Pe río do de 1991 a 1995);
• Mem bro do Fó rum do Esta tu to da Cri an ça e do
Ado les cen te (Pe río do de 1992 a 1995);
• Mem bro do Mo vi men to Ro ra i men se pela Qu a li da-
de (Pe río do 1993 a 1995);
• Co or de na dor do Fó rum Edu ca ção de  Se cre tá ri os
Mu ni ci pa is de Edu ca ção de Ro ra i ma – UNDIME/RR
(Pe río do 1993 a 1994);
* Con se lhe i ro do SENAI/RR (Pe río do 1991 a 1994);
• Enge nhe i ro Ci vil do qua dro do Go ver no Fe de ral à
dis po si ção do Go ver no do Ter ri tó rio Fe de ral de Ro-
ra i ma (Pe río do de 1985 a 1991);
• Res pon sá vel pela Se cre ta ria de Obras (Sa ne a-
men to e Trans por te) do Go ver no do es ta do de Ro ra-
i ma (Pe río do De zem bro 1989 à Ja ne i ro de 1990);
• Di re tor do De par ta men to Téc ni co da Se cre ta ria de
Obras e Ser vi ços Pú bli cos do Go ver no do Esta do de 
Ro ra i ma (pe río do 1987 a 1990).

Con de co ra ções

* Agra ci a do com a “Me da lha do Mé ri to do Alfa be ti-
za dor”; da Uni ver si da de Fe de ral de Ro ra i ma;
* Ofi ci al da Ordem do Mé ri to “For te São Jo a quim” do 
Go ver no de Ro ra i ma ou tor ga da em 1990.

Boa Vis ta – RR, Maio de 2002. – Sa mir de Cas -
tro Ha tem

Ane xo 1:

* Cons tru ção de Sete Cre ches em Boa Vis ta-RR,
nos ba ir ros Tan cre do Ne ves, Asa Bran ca, 13 de Se -
tem bro, Ca ra nã, Li ber da de, Jar dim Flo res ta II, Ca-
lun ga.

Pe río do da exe cu ção: 27-05-1.989 a 4-4-1990.
• Cons tru ção do Pré dio da Assem bléia Le gis la ti va –
RR.
Pe río do da exe cu ção: 31-7-1989 a 10-10-1989.
* Con clu são do Cen tro de Tri a gem de  Me no res para 
abri gar as Cen tra is Elé tri cas de Ro ra i ma CER.
Pe río do da exe cu ção: 21-8-1989 a 9-12-1989.
* Cons tru ção de Esco la com 10 (Dez) sa las de aula
no Ba ir ro Ca ra nã em Boa Vis ta -RR.
Pe río do da exe cu ção: 26-10-1987 a 9-8-1988.
• Cons tru ção de Esco la com 10 (Dez) sa las de aula
no Ba ir ro Pri cu mã em Boa Vis ta-RR.
Pe río do da exe cu ção: 24-10-1987 a 1-11-1988.
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• Cons tru ção do Pré-es co lar Diva Lima em Boa Vis -
ta-RR.
Pe río do da exe cu ção: 31-12-1988 a 6-2-1990.
* Cons tru ção de Esco la com sete sa las de aula
“Car mem Eu gê nia Ma cag gí” no ba ir ro Asa Bran ca
em Boa Vis ta -RR
Pe río do da exe cu ção: 31-12-1988 a 6-2-1990.
• Cons tru ção das Insta la ções De fi ni ti vas da Esco la
de Mú si ca de Ro ra i ma.
Pe río do da exe cu ção: 31-10-1987 a 3-10-1988.
• Cons tru ção do Hos pi tal Ge ral de Boa Vis ta – RR.
Pe río do da exe cu ção: l5-4-1987a 13-4-1989.
• Cons tru ção da Esco la Téc ni ca Fe de ral de Ro ra i ma
em Boa Vis ta-RR.
Pe río do da exe cu ção: 15-1-1986 a 10-3-1986.
• Con clu são da se gun da eta pa das ins ta la ções da
FECEC para abri gar a Pre fe i tu ra Mu ni ci pal de Boa
Vis ta – RR.
Pe río do da exe cu ção: 18-5-1989 a 1-9-1989.
• Con clu são dos pré di os ini ci al men te
pre vis tos para a Se fin/Sead para abri gar a Uni ver si-
da de Fe de ral de Ro ra i ma em Boa Vis ta–RR.
Pe río do da exe cu ção: 8-9-1989 a 3-8-1990.
• Cons tru ção do Hos pi tal na Vila Novo
Pa ra í so/Ro ra i nó po lis em São Luis do
Ana uá/Vin te Le i tos.
Pe río do da exe cu ção: 12-8-1989 a 19-9-1990.
• Cons tru ção da Nova Pe ni ten ciá ria Agrí co la de Boa 
Vis ta.
Pe río do da exe cu ção: 15-4-1987 a 13-4-1989.
• Cen tro de Sa ú de do Ba ir ro dos Esta dos em Boa
Vis ta-RR.
Pe río do da exe cu ção: 27-6-1987 a 20-8-1987;
* Cons tru ção da Câ ma ra de Ve re a do res de Boa Vis -
ta-RR.
Pe río do da exe cu ção: 23-3-1987 a 31-5-1988;
• Cons tru ção do Pré dio da Se cre ta ria da Pro mo ção
So ci al em Boa Vis ta-RR.
Pe río do da Exe cu ção: 30-12-1989 a 18-7-1988.
* Cons tru ção de Esco la com doze sa las de aula no
ba ir ro Joc key Clu be em Boa Vis ta-RR.
Pe río do da exe cu ção: 30-6-1990 a 5-11-1990.
* Cons tru ção da Usi na de cal cá rio de Ca ra ca raí.
Pe río do da exe cu ção: 16-1-1990 a 14-4-1990.
* Cons tru ção das Asso ci a ções de Mo ra do res nos
ba ir ros: Tan cre do Ne ves, Ca ra nã, Asa Bran ca, Me-
ce ja na, Jar dim Flo res ta II, 13 de Se tem bro, Ca lun gá,
em Boa Vis ta-RR.
Pe río do da exe cu ção: 31-3-1989 a 17-4-1990.
• Exe cu ção de Pro je to, Lo ca ção, Ter ra ple na gem, in-
den ti fi ca ção e dis tri bu i ção dos lo tes dos ba ir ros:
Tan cre do Ne ves II;
Joc key Clu be;
San ta Te re za I;

San ta Te re za II;
Jar dim Pri ma ve ra;
Pe río do da exe cu ção: 1987 a 1990.
* Ener gi za ção do in te ri or:
Vila Novo Pa ra i so – Ca ra ca raí – 30kva;
Vila Pe tro li na Nor te – Ca ra ca raí – 30kva;
Vila Ira ce ma – Mu ca jaí – 135kva;
Vila Api aú – Mu ca jaí – 40kva;
Vila Socó – Nor man dia – 60kva;
Vila do Ui ra mu tã – Nor man dia – 90kva;
Vila Can tá – Bon fim – 135kva;
Vila Bra sil – Boa Vis ta – 100kva;
Nova Co li na – São Luis do Ana uá – 30kva;
São Ra i mun do – Mu ca jaí – 30kva;
Nova Espe ran ça – Bon fim – 30kva;
Vis ta Ale gre – Ca ra ca raí – 30kva;
Jun diá – São Luis do Ana uá – 30kva;
Ta man da ré – Mu ca jaí – 30kva;
Equa dor – São Luis do Ana uá – 30kva;
Ro ra i nó po lis-São Luis do Ana uá – 135kva;
Ta i a no – Alto Ale gre – 60kva;
Ma lo ca da Ba ra ta – Alto Ale gre – 60kva;
Ter ra Pre ta – Ca ra ca raí – 30kva;
Ma lo ca da Ra po sa – Nor man dia – 60kva;
Mar tins Pe re i ra – São Luis Ana uá – 60kva;
Entre Rios – São Luis do Ana uá – 60kva;
Te pe quém – Boa Vis ta – 30kva.
Pe río do da exe cu ção: l3-5-1985 a 16-2-1987.
• Exe cu ção dos ser vi ços de sub-base de 40km da
BR-174, no tre cho Ca ra ca raí – Boa Vis ta-RR.
Pe río do da exe cu ção: 11-1988 a 4-1990.
* Re cu pe ra ção de 397km de es tra das fe de ra is.
Pe río do da exe cu ção: 1988 a 1990.
* Re cu pe ra ção de 520km de es tra das vi ci na is es ta-
du a is.
Pe río do da exe cu ção: 1988 a 1990.
* Aber tu ra de 48km es tra das vi ci na is.
Pe río do da exe cu ção: 1988 a 1990.
• Cons tru ção de 35 pon tes de ma de i ra num to tal de
1.103m.
Pe río do da exe cu ção: 1988 a 1990.
* Re cu pe ra ção de 106 pon tes num to tal 2.782m.
Pe río do da exe cu ção: 1988 a 1990.
• Cons tru ção de 3 pon tes em con cre to num to tal de
510m, sen do:
Ta cu tu – 282,00 me tros de ex ten são;
Qu i ta u aú – 108,00 me tros de ex ten são;
Ana uá – 120,00 me tros de ex ten são;
Pe río do da exe cu ção: 9 de 1988 a 4 de 1990.
* Exe cu ção de sub-base/ base/ as fal ta men to das
ruas c10/ Ma no el Fe li pe/ São Se bas tião e Ata i de Te -
i ve, numa ex ten são de 3.000 me tros.
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Pe río do da exe cu ção: ou tu bro a de zem bro de 1988.
* Cons tru ção da usi na ter mo e lé tri ca flo res ta em Boa 
Vis ta-RR.
• Prin ci pa is ca rac te rís ti cas da obra:
• Par que ge ra dor com ca pa ci da de ins ta la da de
52.000kw, com pos to de dois tur bo ge ra do res a gás
de 26.000kw cada;
• Ca pa ci da de de ar ma ze na men to de 1.700.000 li tros
de óleo di e sel;
• 2 (duas) sub-es ta ções de ma no bra em 13,8kw;
• 2 ( dois) ali men ta do res ex pres sos com 15km de
ex ten são;
• Mon ta gem ele tro me câ ni ca de 990,00 to ne la das de 
equi pa men tos;
• 40.000,00m³ de mo vi men to de ter ra;
• 4.000,00 me tros li ne a res de es ta cas me tá li cas
3TR37 e 2TR37;
• 1.100,00m³ de con cre to es tru tu ral;
• Trans por te rodo-flu vi al dos tur bo ge ra do res e tan-
ques de óleo de Ma na us e Be lém para Boa Vis-
ta-RR.

Pe río do da exe cu ção: fe ve re i ro a no vem bro de 1990.

(À Co mis são de Assun tos Eco nô mi-
cos.)

MEN SA GEM Nº 189, DE 2002
( Nº 475/2002 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 III, da

cons ti tu i ção fe de ral, com bi na do com o art. 13 da me -
di da pro vi só ria nº 2.157-5, de 24 de agos to de 2001,
sub me to à apre ci a ção de vos sas ex ce lên ci as o nome
do se nhor Onil do Eli as de Cas tro Lima para o car go
de Di re tor da Agên cia de De sen vol vi men to da Ama -
zô nia – ADA.

Bra sí lia, 13 de ju nho de 2002. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.
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O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da-
res) – As Men sa gens li das vão à Co mis são de Assun -
tos Eco nô mi cos.

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

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da-
res) – Con ce do a pa lavra a V. Exª.

O SR. RICARDO SANTOS (Blo co/PSDB – ES)
– Peço a mi nha ins cri ção para uma co mu ni ca ção ina -
diá vel no mo men to opor tu no.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Sr. Pre si den te, da mes ma for ma, gos ta ria de me ins -
cre ver para fa zer uma co mu ni ca ção ina diá vel.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da-
res) – V. Exªs se rão aten di dos na for ma do art. 158, §
2º, do Re gi men to Inter no, para fa zer uma co mu ni ca-
ção ina diá vel na pror ro ga ção da Hora do Expe di en te,
pelo pra zo de cin co mi nu tos.

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 pri me i ro ora dor ins cri to, o
no bre Se na dor Be ní cio Sam pa io.

O SR. BENÍCIO SAMPAIO (Blo co/PPB – PI.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora-
dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, tra go a
esta tri bu na uma pre o cu pa ção com ques tões par ti cu-
la res do meu Esta do.

No ti ci ei aqui, no ano pas sa do, a exis tên cia, na
ci da de de Te re si na, de um pólo de sa ú de de gran des
pro por ções, cons tru í do ao lon go de qua se 60 anos.
Ele em pre ga 15 mil pes so as, mo vi men ta R$ 20 mi -
lhões por mês e ocu pa mais ou me nos 550 em pre sas
de pe que no e mé dio por te, em ati vi da des e ações
cor re la tas ao se tor. Esse pólo vive mo men tos de di fi-
cul da des e apre en são.

De for ma se me lhan te, cres cen do a olhos vis tos,
mais no ta da men te nos úl ti mos cin co anos, es ta be le-
ceu-se tam bém em Te re si na, e ain da em ou tras ma i o-
res ci da des do Esta do, uma for te aglo me ra ção de uni -
da des de en si no su pe ri or em ní vel de 3º grau. Duas
uni ver si da des e 27 fa cul da des iso la das com põem o
uni ver so, sen do que 20 des sas úl ti mas ini ci a ram suas 
ati vi da des de en si no há pou co mais de cin co anos. 

Tal fato cer ta men te de cor reu de ações es ti mu la-
das e/ou per mi ti das pelo Mi nis té rio da Edu ca ção, que 
au to ri zou e/ou re co nhe ceu a ma i o ria dos cur sos exis -
ten tes, após pré via aná li se das pro pos tas de cri a ção.

A ocor rên cia de uni da des ma jo ri tá ri as na ini ci a-
ti va pri va da deve ser tam bém re sul tan te do en fo que
pri o ri tá rio do Go ver no Fe de ral no Ensi no Fun da men-
tal e de 1º grau, o que tem re du zi do as sus ta do ra men-

te o nú me ro de cri an ças e me no res fora da es co la pú -
bli ca, não sen do uma pri o ri da de o en si no su pe ri or,
que bus ca a sua auto-su fi ciên cia.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o Esta do
do Pi a uí tem apro xi ma da men te 40 mil alu nos em uni -
da des de en si no su pe ri or. De zes se te mil va gas são
ofe re ci das to dos os anos nos con cur sos de ha bi li ta-
ção para mais de 130 cur sos. Cer ta men te mais de 8
mil alu nos con clu i rão a gra du a ção to dos os anos e
aden tra rão no mer ca do em bus ca de opor tu ni da des
de tra ba lho e/ou de pós-gra du a ção.

Esti mei, só para a área do Di re i to, pela exis tên-
cia de mais ou me nos 1.460 va gas ofe re ci das, a for -
ma ção de 800 ba cha réis que se uni rão aos 120 mé di-
cos e aos mi lha res de bi o quí mi cos, en fer me i ros, psi -
có lo gos, en ge nhe i ros, ar qui te tos, eco no mis tas, con-
ta bi lis tas e pro fis si o na is de ou tras áre as, for man do
um ver da de i ro e qua li fi ca do exér ci to de de sem pre ga-
dos nos pró xi mos qua tro anos. Há pro je ção de mais
cur sos de me di ci na. É esse o cen tro dos nos sos an -
se i os, das nos sas apre en sões e da nos sa ex pec ta ti-
va.

A edu ca ção é fun da men tal ao de sen vol vi men to
e à per pe tu a ção de um povo e de uma na ção. É al vis-
sa re i ro ve ri fi car a cons tan te bus ca pelo apren di za do
e as opor tu ni da des para que esse ocor ra no meu
Esta do e na mi nha ci da de. É dig no de re gis tro e de
apla u sos.

Obri ga-nos, no en tan to, a aná li se de pers pec ti-
vas e de fu tu ro com vis tas ao pla ne ja men to para um
de sen vol vi men to sus ten ta do que pos sa vir a per mi tir
a ab sor ção da mas sa fí si ca e do co nhe ci men to acu -
mu la do.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o que fa -
zer com es ses for man dos em nú me ro de mi lha res?
Onde em pre gá-los? Onde lhes ofe re cer opor tu ni da-
des de tra ba lho e ren da? Como apro ve i tá-los para
que, de for ma con tri bu ti va, pos sam aju dar na cri a ção
de uma so ci e da de eco no mi ca men te mais jus ta e de -
sen vol vi da? É o gran de de sa fio dos pró xi mos anos.
Cer ta men te, o mes mo ocor re em ou tras uni da des da
Fe de ra ção. Adi ci o nem-se as di fi cul da des nor ma is da
con jun tu ra eco nô mi ca mun di al, se não re ces si va,
mas já es tag nan te, para a com ple men ta ri da de da
gra vi da de do pro ble ma. Em épo cas de gran des sur tos
de sen vol vi men tis tas, o mer ca do, so zi nho, dá so lu ção
a mu i tos pro ble mas. Não é o caso, no mo men to, in fe-
liz men te.

Urge que se bus que so lu ção para o im pas se.
Não há, por par te do go ver no es ta du al, con di-

ções para re sol vê-lo so zi nho, por mais boa von ta de e
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de ci são po lí ti ca que ado te. Há um real com pro me ti-
men to dos re cur sos com dí vi das an te ri or men te con -
tra í das, pes so al em to das as es fe ras do po der e cus -
te io ad mi nis tra ti vo que ab sor vem a to ta li da de da re-
ce i ta glo bal, ma jo ri ta ri a men te ori gi ná ria de re cur sos
re pas sa dos pela União.

Nada res ta para que se pos sa in ves tir em ações
de de sen vol vi men to que ve nham a cri ar opor tu ni da-
des de tra ba lho e ati vi da de eco nô mi ca ren tá vel. Nos
Mu ni cí pi os, in clu si ve na ca pi tal, o qua dro é se me lhan-
te ou até mais gra ve. O que fa zer, en tão?

Con ver sei com três di re to res de fa cul da de e
com dois re i to res de uni ver si da de, e há, por par te de -
les, as mes mas pre o cu pa ções aqui ex ter na das. Bus -
cam so lu ções e não vis lum bram pers pec ti vas. Ima gi-
nam que as pes qui sas uni ver si tá ria e ci en tí fi ca po de-
ri am vol tar-se para o de sen vol vi men to eco nô mi co-so-
ci al, com ên fa se nas cir cuns tân ci as re gi o na is, e não a 
es tu dos in di vi du a is per so na lís ti cos, com en fo que me -
ra men te aca dê mi co, de pou ca pra ti ci da de, como
ocor re na ma i o ria das te ses. Mas como fazê-la sem
re cur sos?

Estu dar o caju e sua cul tu ra se ria por de ma is
opor tu no. Ana li sar e pes qui sar a cul tu ra da car na ú ba
e a ex tra ção de cera, ma i or pro du to de ex por ta ção, é
fun da men tal. Ati tu des idên ti cas se to ma ria na in dús-
tria ce râ mi ca, nos cur tu mes, da api cul tu ra, na cul tu ra
do al go dão, na car ci ni cul tu ra, na pis ci cul tu ra tec ni ca-
men te cor re ta, nos ma te ri a is de ex tra ção mi ne ral, na
plan ta ção e be ne fi ci a men to da soja, no apro ve i ta-
men to da ir ri ga ção nos pe rí me tros já im plan ta dos e
na fru ti cul tu ra de alta tec no lo gia. Mas como fazê-lo
sem re cur sos?

A Uni ver si da de Fe de ral im plan ta um pro gra ma
para a pro du ção de óleo com bus tí vel a par tir de óleo
ve ge tal. Con tri bui for te men te para o pro je to ge no ma
na ci o nal, mas é a úni ca uni da de com pes qui sa no
Esta do com par cos e es pe cí fi cos re cur sos. Com o or -
ça men to anu al de apro xi ma da men te R$100 mi lhões,
com pro me te 86% com pes so al e 14% com a ma nu-
ten ção.

Ima gi nem, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do-
res, a ir ri so ri ed de dos va lo res ci ta dos. Cem mi lhões
de re a is é o cus te io anu al de um hos pi tal uni ver si tá rio
nos Esta dos Uni dos da Amé ri ca, mais es pe ci fi ca-
men te em Ne bras ka. Du zen tos mi lhões/ano gas ta a
rede Sa rah com ape nas pou co mais de mil le i tos hos -
pi ta la res e com ex ce len te ser vi ço pres ta do aos que
têm aces so.

É, por tan to, opor tu no re gis trar aqui os fa tos an -
te ri or men te des cri tos para que se pos sa dis cu tir o

pro ble ma e en se jar uma so lu ção. Não há como re sol-
vê-lo sem a efe ti va par ti ci pa ção do Go ver no Fe de ral.

Urge que se crie uma po lí ti ca de de sen vol vi-
men to para o Nor des te. Já re cla mei an te ri or men te
nes ta tri bu na, ou tros o fi ze ram e ain da ou tros o fa rão.

Os egres sos dos cur sos de 3º grau, além de não 
con se gui rem tra ba lho, saem de ve do res do Go ver no
Fe de ral em qua se 10% dos ca sos, por ha ve rem fi nan-
ci a do 70% do cus to dos cur sos pri va dos, al guns de
va lo res sig ni fi ca ti vos.

Ima gi no for tes re cla mos e ten sões, frus tra ções
e de ses pe ran ças de uma po pu la ção de pro fis si o na is
qua li fi ca dos, pre pa ra dos, mas iner tes, di an te da fal ta
de pers pec ti va. São for ma do res de opi niões numa so -
ci e da de ain da de in ci pi en te pa drão cul tu ral.

Ama nhã, a Assem bléia Le gis la ti va do Esta do
pro mo ve rá even to para es ti mu lar o pen sa men to. Pro -
por uma po lí ti ca de de sen vol vi men to sus ten tá vel para 
o Pi a uí. Des de mar ço, o go ver no es ta du al já pro mo-
veu tam bém 10 se mi ná ri os, o úl ti mo há pou co mais
de 15 dias, en vol ven do vá ri os pa í ses sul-ame ri ca nos
e da Amé ri ca Cen tral, além de téc ni cos do Ban co
Mun di al e Insti tu to Inte ra me ri ca no, com ob je ti vos se -
me lhan tes.

Há uma per ma nen te bus ca de so lu ções por par-
te dos Po de res Pú bli cos, da so ci e da de or ga ni za da e
do povo como um todo para o pro ble ma que en ten do
ser da ma i or pro por ção. Não há, no en tan to, ins tru-
men tos que pos sam ope ra ci o na li zar ações con cre-
tas.

Con cla mo, aqui, o que en fa ti ca men te ve nho co -
bran do há me ses: uma ati tu de por par te do Go ver no
Fe de ral e de seus ór gãos de de sen vol vi men to, vol ta-
da para a Re gião Nor des te, cro ni ca men te sub ou de -
sas sis ti da, que ve nha vi a bi li zar o cres ci men to e o de -
sen vol vi men to da mes ma.

A des cen tra li za ção do par que in dus tri al do País, 
o es tí mu lo à agro in dús tria e à pe cuá ria, a qua li fi ca ção
dos pres ta do res de ser vi ços, a re a ti va ção da cons tru-
ção de mo ra di as po pu la res e de clas se mé dia, no
con jun to das ações an te ri o res pro pos tas, tor na-se
im pe ra ti vo. São ca mi nhos para a so lu ção e para o de -
sen vol vi men to so ci al.

Enten do ser ne ces sá rio, Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs.Se na do res, in sis tir no tema. Não há ou tra al ter na-
ti va. Faço-o mo ti va do pela es pe ran ça de me lho res
dias para o meu povo e pelo de ver do re cla mo do pro -
fes sor uni ver si tá rio, 25 anos con tri bu in do para a for -
ma ção de mé di cos. Co nhe ço a qua li fi ca ção do nos so
alu na do. É de su ma no vê-los sem um ho ri zon te den tro
da pró pria es tru tu ra eco nô mi ca do Esta do.
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Vou con ti nu ar a in sis tir no tema. Não há como
pro mo ver cres ci men to e de sen vol vi men to sem in ves-
ti men tos. Que se faça jus ti ça com as re giões Nor te e
Nor des te para que se pos sa as pi rar, ain da que num
fu tu ro lon gín quo, ho mo ge ne i da des so ci o e co nô mi ca e 
cul tu ral de se ja das, no con tex to da uni da de na ci o nal.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la dres)

– 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) –

Eu gos ta ria de pe dir a pa la vra para uma co mu ni ca ção
ina diá vel no mo men to opor tu no.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la dres)
– V. Exª de se ja fa lar ago ra?

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Não, Sr. Pre si den te. Eu gos ta ria de man ter a or dem
pre es ta be le ci da.

Mu i to obri ga da.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da-

res) – Con vi do o Se na dor Mo re i ra Men des para as su-
mir a Pre si dên cia, ten do em vis ta que es tou ins cri to
para fa lar.

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. Mo re i ra
Men des.

O SR. PRESIDENTE (Mo re i ra Men des) – Con -
ce do a pa la vra ao Se na dor Anto nio Car los Va la da res
por vin te mi nu tos.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE. Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do
ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ocu -
po a tri bu na na tar de de hoje para fa lar so bre um as -
sun to que, ul ti ma men te, tem sido ob je to de de ba tes
nes ta Casa – e, por que não di zer, no Bra sil in te i ro.
Re fi ro-me ao pro ble ma do de sem pre go, que ator-
men ta mi lha res e mi lha res de bra si le i ros, ou me lhor,
mi lhões de bra si le i ros.

São mu i tos os ci da dãos que se en con tram em
si tu a ção ve xa tó ria. Ape sar dos es for ços des pen di dos
para al can ça rem um cer to ní vel de for ma ção in te lec-
tu al, fa zen do o Pri me i ro Grau, o Se gun do Grau e, em
se gui da, a uni ver si da de, não en con tram um lo cal
ade qua do para tra ba lhar; não en con tram nem se quer
uma opor tu ni da de, por me nor que seja. 

São vá ri as as pro fis sões que, por não en con tra-
rem uma por ta para o exer cí cio de sua ati vi da de la bo-
ra ti va es tão sen do des vi a das para ati vi da des que
nada têm a ver com a for ma ção ori gi ná ria, ob ti da com 
mu i to es for ço por aque les que que i ma ram as pes ta-

nas, par ti ci pa ram de ves ti bu la res e es tu da ram de dia
e de no i te. No en tan to, o nos so País, mer gu lha do na
cri se que vi ven ci a mos, não cria opor tu ni da des para
es sas ge ra ções no vas que sur gem ano a ano.

A si tu a ção do em pre go e do de sem pre go no
Bra sil é das mais pre o cu pan tes. Ela é in fi ni ta men te
mais gra ve do que nos pa í ses de sen vol vi dos, onde
exis tem for tes me ca nis mos de pro te ção so ci al e onde 
as con tra di ções eco nô mi cas, po lí ti cas e so ci a is são
in com pa ra vel men te me nos de vas ta do ras do que as
exis ten tes em nos so País.

A fal ta de em pre go e a ame a ça de fi car de sem-
pre ga do re pre sen tam hoje, ao lado da vi o lên cia, o
ma i or medo sen ti do pelo bra si le i ro. A taxa de de sem-
pre go do Bra sil já é a se gun da do mun do e re pre sen ta
qua se 12 mi lhões de pes so as. Só a Índia bate o Bra -
sil, com 42 mi lhões de de sem pre ga dos.

Para ima gi nar mos mais cla ra men te a pro fun di-
da de des se pro ble ma, bas ta ci tar o novo re cor de his -
tó ri co de de sem pre go exis ten te na Re gião Me tro po li-
ta na de São Pa u lo. O dado apa re ce na mais re cen te
Pes qui sa de Empre go e De sem pre go (PED) re a li za-
da pela Fun da ção Sis te ma Esta du al de Aná li se de
Da dos (Se a de) e pelo De par ta men to Inter sin di cal de
Esta tís ti ca e Estu dos So ci o e co nô mi cos (Di e e se), no
úl ti mo mês de abril, na Re gião Me tro po li ta na de São
Pa u lo, o mais im por tan te ter mô me tro eco nô mi co do
País, onde está con cen tra do o gros so do nos so po de-
rio in dus tri al e de nos sas ati vi da des co mer ci a is.

Se gun do o le van ta men to, 20,4% da Po pu la ção
Eco no mi ca men te Ati va (PE) da Re gião Me tro po li ta na
de São Pa u lo está de sem pre ga da. Em mar ço, o ín di-
ce re gis tra do foi de 19,9% e, em abril de 2001, 17,7%.
É im por tan te su bli nhar que, em re la ção ao pior ín di ce
re gis tra do an te ri or men te, que foi o de 20,3%, em abril 
de 1999, o qua dro de hoje apre sen ta-se como mu i to
mais gra ve. Em nú me ros ab so lu tos, os de sem pre ga-
dos exis ten tes na área abran gi da pela pes qui sa são,
hoje, 1,9 mi lhão de pes so as. Além dis so, hou ve um
cres ci men to de 66 mil pes so as no uni ver so de de-
sem pre ga dos, re sul ta do da cor ri da de 97 mil no vos
pos tu lan tes em di re ção de ape nas 31 mil no vos em -
pre gos ge ra dos.

O avan ço do de sem pre go está pro vo can do sé ri-
os aba los na auto-es ti ma do povo bra si le i ro, nas frá -
ge is es tru tu ras de sus ten ta ção do nos so edi fí cio eco -
nô mi co e so ci al, e é uma ame a ça real en tre os po bres
e a clas se mé dia. As pró pri as au to ri da des eco nô mi-
cas do Go ver no, ges to ras do mo de lo ne o li be ral em vi -
gor e res pon sá ve is di re tas pela su ces são de er ros
que está afun dan do o nos so País, já ad mi tem que a
si tu a ção que es ta mos vi ven do é gra ve. To da via, para
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se exi mi rem dos ab sur dos que co me te ram ao lon go
des ses oito anos, es tão ago ra à pro cu ra de um bode
ex pi a tó rio para ele ge rem como o gran de vi lão de toda 
essa trá gi ca his tó ria. Para isso, não pa ram de fa zer
ter ro ris mo ele i to ral, às por tas das ele i ções, com o in -
tu i to de con fun dir a opi nião pú bli ca e de ten tar, de al -
gu ma ma ne i ra, pre ser var a con ti nu i da de do mo de lo
eco nô mi co im pos to pelo ca pi tal fi nan ce i ro in ter na ci o-
nal e pelo Fun do Mo ne tá rio Inter na ci o nal (FMI).

Acom pa nhan do da dos re cen tes di vul ga dos
pelo Insti tu to Bra si le i ro de Ge o gra fia e Esta tís ti ca
(IBGE), te mos que, em fe ve re i ro des te ano, a taxa
mé dia de de sem pre go, nas Re giões Me tro po li ta nas
de Re ci fe, Sal va dor, Belo Ho ri zon te, Rio de Ja ne i ro,
São Pa u lo e Por to Ale gre, fe chou em 7%. Em ja ne i ro,
o ín di ce foi me nor e fi cou em 6,8%. To da via, ape nas
para mos trar que hou ve uma ten dên cia de agra va-
men to no pe río do de um ano, em fe ve re i ro de 2001, o
ín di ce da for ça de tra ba lho de sem pre ga da foi de 5,7.
E, nos Esta dos a que me re fe ri, o ín di ce fe chou em
7% nes te ano.

No mes mo pe río do, a taxa de de sem pre go com
ajus te sa zo nal au men tou, em Re ci fe, de 6,1% para
7,4%; em São Pa u lo, de 7,1% para 7,9%, e em Por to
Ale gre, de 5,5% para 6%. Em ou tras re giões, o IBGE
iden ti fi cou que hou ve que da: em Sal va dor, de 9,5%
para 7,6%; em Belo Ho ri zon te, de 7,8% para 6,8%, e
no Rio de Ja ne i ro, de 5,6% para 4,7%. 

No que se re fe re ao tem po mé dio de pro cu ra de
em pre go, vale di zer que, em fe ve re i ro de 2002, ele era 
de 20,4 se ma nas, con tra 21,5% se ma nas em ja ne i ro
des te ano, mas, em re la ção a fe ve re i ro de 2001, cujo
tem po era de 18,3 se ma nas, o dado re gis tra do em fe -
ve re i ro des te ano mos tra cla ra men te que hou ve um
au men to do tem po de pro cu ra por um em pre go.

Com a ace le ra ção da in te gra ção da eco no mia
bra si le i ra ao pro ces so de glo ba li za ção, com as exi-
gên ci as im pos tas pela era di gi tal e com a in ter fe rên-
cia di re ta do FMI na de fi ni ção dos ca mi nhos de nos sa
eco no mia e de nos sas fi nan ças pú bli cas, fi cou cada
vez mais di fí cil para um jo vem con quis tar um es pa ço
no dis pu ta do mer ca do de tra ba lho glo ba li za do.

Des sa ma ne i ra, a taxa de de sem pre go en con-
tra da na fa i xa etá ria en tre 18 e 24 anos, além de gra -
ve, con fi gu ra um si nal de aler ta e de gran de te mor.
Nes sa fa i xa etá ria, fre qüen te men te hip no ti za dos pelo
fe ti che dos pro du tos ex pos tos nas pra te le i ras dos so -
fis ti ca dos ma ga zi nes, mi lha res de jo vens se vêem ex -
clu í dos des se mun do en can ta do por que não têm se -
quer um em pre go e, con se qüen te men te, po der aqui -
si ti vo para com prá-los. Re vol ta dos por que não po dem
ter aces so ao mun do dos pri vi le gi a dos, po dem, a

qual quer mo men to, pro vo car uma vi o len ta sub ver são
da or dem, mo vi dos por suas frus tra ções. Qu e ro crer
que a for ma ção cris tã do povo bra si le i ro ja ma is le va rá
os nos sos jo vens a esse ato de de ses pe ro, ape nas
es tou aler tan do as au to ri da des bra si le i ras para o que
está acon te cen do aqui e para o que vai acon te cer e
está acon te cen do no mun do in te i ro, com atos de vi o-
lên cia per pe tra dos sob o pano de fun do do de ses pe ro
do de sem pre go, como na Rús sia e na Argen ti na.

Cons tan te men te, em vá ri os pa í ses, a li be ra ção
des sas ten sões, por qual quer mo ti vo ba nal, tem mos -
tra do que é ca paz de aba lar o equi lí brio so ci al e ame -
a çar o po der da de mo cra cia.

Na se ma na pas sa da, vi mos pela te le vi são, es -
tar re ci dos, o es tou ro mais re cen te des sa ira re pri mi-
da, des sa frus tra ção es con di da. Após a der ro ta da se -
le ção rus sa na Copa do Mun do em cur so, de re pen te,
no fi nal da par ti da, mi lha res de jo vens, trans tor na dos
pelo ódio, trans for ma ram o cen tro de Mos cou em uma 
ver da de i ra pra ça de guer ra. Incen di a ram car ros, des -
tru í ram mo nu men tos, que bra ram vi tri nes, sa que a ram
lo jas e re si dên ci as, agre di ram vi o len ta men te cen te-
nas de pes so as que pas sa vam ino cen te men te pelo
lo cal e se de fron ta ram em fu ri o sa luta cor po ral con tra
mi lha res de po li ci a is das tro pas de cho que. Ma ni fes-
ta ção se me lhan te acon te ceu, há pou cos me ses, em
Bu e nos Ai res e em ou tras ci da des ar gen ti nas, onde o
sal do foi de de ze nas de mor tos.

Pois bem, Sr. Pre si den te, Sras. e Srs. Se na do-
res, se gun do da dos re cen tes le van ta dos pelo Di e e se,
o de sem pre go atin ge os jo vens em to das as re giões
do País. O pro ble ma é mais gra ve em São Pa u lo, onde 
a taxa de de sem pre go en tre os jo vens cres ceu 50%
nos úl ti mos dez anos. De acor do com o Di e e se, só
nos úl ti mos doze me ses, o au men to foi de 18%. No fi -
nal do mês de abril des te ano, pela pri me i ra vez, os jo -
vens en tre 18 e 24 anos apa re ce ram como a ma i or fa -
tia de de sem pre ga dos no Esta do de São Pa u lo. Eles
re pre sen ta vam 32,9% de pes so as pro cu ran do um
em pre go.

O de sem pre go en tre jo vens no Esta do de São
Pa u lo au men tou de 24% para 29% ape nas nos pri me-
i ros três me ses de 2002. Con vém res sal tar que o ín di-
ce re pre sen tou mais de nove pon tos per cen tu a is su -
pe ri or à taxa mé dia re gis tra da na ci da de, in clu in do to -
das as fa i xas etá ri as, que foi de 19,9%.

No que se re fe re ao au men to do de sem pre go
en tre jo vens de 18 a 24 anos, com pa ran do-se fe ve re i-
ro de 2001 e o mes mo pe río do de 2002, na re gião me -
tro po li ta na de Sal va dor, o Di e e se apu rou que foi de
10%, pas san do de 39,3% para 43,3%. Em Belo Ho ri-
zon te, foi re gis tra do um au men to de 27,3% para
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28,1%. No Dis tri to Fe de ral, en tre de zem bro de 2000 e 
o mes mo pe río do de 2001, o au men to foi de 29,6 para 
31,2%.

Sr. Pre si den te, des de o fi nal da dé ca da de 90
que a si tu a ção do em pre go no Bra sil vem apre sen tan-
do si na is de de te ri o ra ção. Ape nas a tí tu lo de re cor da-
ção, en tre 1990 e 1996, se gun do o IBGE, a PEA pas -
sou de qua se 60 mi lhões de pes so as para pou co
mais de 70 mi lhões de tra ba lha do res. Nes se mes mo
pe río do, as em pre sas su pri mi ram 2,1 mi lhões de em -
pre gos. Assim, cer ca de 10 mi lhões de tra ba lha do res
che ga ram ao mer ca do de tra ba lho e en con tra ram me -
nos 2 mi lhões de pos tos de tra ba lho. Como po de mos
cons ta tar, des de essa épo ca, o mer ca do for mal de
tra ba lho en con tra di fi cul da des para cri ar e dis tri bu ir
em pre gos.

Se gun do o Di e e se, em 1999, cer ca de um quin -
to da Po pu la ção Eco no mi ca men te Ati va não ti nha
em pre go, e par te sig ni fi ca ti va es ta va de sem pre ga da
há mais de uma ano. Por ou tro lado, para fa zer face a
es sas di fi cul da des e não ter que dis pen sar mais gen -
te, o mer ca do teve de im pro vi sar, ou seja, in ven tou o
cha ma do “con tra to fle xi bi li za do”, para man ter os em -
pre gos de boa par te dos que es ta vam ame a ça dos de
de mis são. Se gun do téc ni cos do Di e e se, os re sul ta-
dos ne ga ti vos mais ime di a tos des sa in ven ção fo ram a 
que da ge ne ra li za da na qua li da de do tra ba lho, o au-
men to sig ni fi ca ti vo de pes so as tra ba lhan do clan des ti-
na men te, ba i xos ní ve is de qua li fi ca ção da
mão-de-obra, a não-as si na tu ra da Car te i ra de Tra ba-
lho de mu i tos con tra ta dos e o au men to da so ne ga ção
por par te dos pa trões.

Gos ta ria de fi na li zar este pro nun ci a men to di-
zen do que, na si tu a ção em que nos en con tra mos, ví ti-
mas de um mo de lo eco nô mi co ex clu den te e per ver so,
que nos foi im pos to e que foi ace i to in te gral men te
pelo atu al Go ver no sem ne nhu ma con tes ta ção, não
exis te sa í da a cur to pra zo para mi no rar o so fri men to
da clas se tra ba lha do ra bra si le i ra. Mu i to pelo con trá-
rio, o atu al Go ver no vai de i xar uma he ran ça cru el para 
o su ces sor. O pró xi mo Pre si den te da Re pú bli ca terá
de gas tar todo o seu man da to ten tan do con ser tar os
er ros im per doá ve is co me ti dos pe las cha ma das au to-
ri da des eco nô mi cas du ran te es ses oito anos in ter mi-
ná ve is, mar ca dos pela sub ser viên cia aos cen tros in -
ter na ci o na is de po der e pe las im pro vi sa ções. La men-
ta vel men te, no fi nal des sa tra gé dia, mais uma vez, o
povo será o gran de per de dor.

Não te nho dú vi das de que as pers pec ti vas são
pou co ani ma do ras no cur to pra zo, por que o Go ver no
atu al nos tor nou re féns dos in te res ses do Sis te ma Fi -
nan ce i ro Inter na ci o nal, que nos co bra ju ros in su por-

tá ve is, das me tas in to le rá ve is do FMI e da vo ra ci da de
dos ca pi ta is es pe cu la ti vos, que con se guem re a li zar
lu cros as tro nô mi cos às cus tas do nos so imen so sa cri-
fí cio. Ain da vai le var al gum tem po para nos li vrar mos
des sas amar ras e dos cho que mo ne tá ri os, que são
ar ti cu la dos nos cen tros do po der mun di al e que pro -
vo cam im pac tos ter rí ve is em nos sas com ba li das eco -
no mi as. A Argen ti na está aí para ser vir de exem plo!

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Mo re i ra Men des) – Pela

or dem de ins cri ção, con ce do a pa la vra ao Se na dor
Lú cio Alcân ta ra.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Blo co/PSDB – CE. 
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora-
dor.) – Sr. Pre si den te, Sras. e Srs. Se na do res, gos ta-
ria de fa zer o re gis tro de um pro je to que está em exe -
cu ção no Esta do do Ce a rá, de ini ci a ti va do jor nal O
Povo, da Uni cef, da ONG Insti tu to de Ju ven tu de Con -
tem po râ nea e da TV Jan ga de i ro, que tem por ob je ti-
vo le var o es tu dan te da es co la pú bli ca ou par ti cu lar a
se ex pres sar e a bus car par ti ci pa ção nos as sun tos
que o cer cam, dan do ao jo vem a pos si bi li da de de ge -
rar mu dan ças e in cen ti van do-o a par ti ci par da po lí ti-
ca.

Mais do que nun ca, pre ci sa mos re cru tar os jo -
vens para par ti ci pa rem da po lí ti ca, se en vol ve rem
com a po lí ti ca. Onde não há po lí ti ca não há nada: não
há de mo cra cia, não há or dem, não há ci da da nia, não
há par ti ci pa ção. Por tan to, todo mo vi men to que nega a 
po lí ti ca, que a des pres ti gia ou des va lo ri za, é um mo -
vi men to an ti de mo crá ti co, um mo vi men to con tra a ci -
da da nia. Na me di da em que con vo ca mos os jo vens,
le van do-os a par ti ci par da vida pú bli ca e po lí ti ca,
pres ta mos um gran de ser vi ço à de mo cra cia.

O Pro je to Saia do Muro quer, até o fim des ta ele -
i ção, iden ti fi car de man das por po lí ti cas pú bli cas, sa -
ber qua is são aos ne ces si da des dos jo vens, iden ti fi-
car o per fil do can di da to ide al para eles, qua is as qua -
li da des e os com pro mis sos que jul gam fun da men ta is
para o exer cí cio do car go de go ver na dor de Esta do.

O pro je to teve sua pri me i ra fase até 8 de ju nho,
bus can do es ti mu lar o jo vem a fa zer o alis ta men to ele i-
to ral.

A se gun da fase bus ca iden ti fi car o per fil do ado -
les cen te bra si le i ro, es pe ci al men te o do Ce a rá. Essa
eta pa ter mi na rá com uma am pla pes qui sa de opi nião
jun to ao jo vem. Du ran te esse pe río do, de ve rá acon te-
cer o Fes ti val de Arte Par ti ci pa ti va, quan do o jo vem
será es ti mu la do a pro du zir po e sia, jor nal, ar tes grá fi-
cas, a par tir de ex pe riên ci as ob ti das em en ti da des de
ca rá ter so ci al. Isso pos si bi li ta rá a dis cus são so bre te -
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mas como se xu a li da de, gra vi dez, pri me i ro em pre go,
aces so à uni ver si da de e vi o lên cia.

Por fim, a ter ce i ra fase será mar ca da por uma
sé rie de en con tros, as cha ma das ten das po lí ti cas.
Ne las, os jo vens dis cu ti rão ques tões re le van tes e ofe -
re ce rão su ges tões aos can di da tos. Acon te ce rá uma
ele i ção si mu la da de in ten ção de vo tos, sem di vul ga-
ção do re sul ta do, para não in flu en ci ar no mi nal men te
o voto. O es tí mu lo ao voto é ape nas de na tu re za con -
ce i tu al, para le var o jo vem à par ti ci pa ção nas ele i-
ções.

Era o re gis tro que que ria fa zer so bre a ini ci a ti va
das or ga ni za ções que men ci o nei, qua is se jam, jor nal
O Povo, Uni cef, Insti tu to de Ju ven tu de Con tem po râ-
nea, que é uma ONG do Ce a rá, e a TV Jan ga de i ro,
que tem o mé ri to de es ti mu lar o jo vem à par ti ci pa ção
na vida po lí ti ca bra si le i ra.

Du ran te o dis cur so do Sr. Lú cio Alcân-
ta ra, o Sr. Mo re i ra Men des, 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 pró xi mo ora dor ins cri to,
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, ocu po a tri bu na
nes ta tar de para me re fe rir ao Dia do Evan gé li co, co -
me mo ra do hoje em Ron dô nia. Lem bro que, por meio
do De cre to nº 1.026, de 21 de de zem bro de 2001, o
Go ver na dor José Bi an co san ci o nou pro je to de lei de
au to ria dos De pu ta dos Esta du a is Ma u rão de Car va-
lho e Ha rol do San tos, que ins ti tu iu fe ri a do es ta du al
con sa gra do a co me mo rar o Dia do Evan gé li co no
Esta do de Ron dô nia.

Lem bro, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,
que, se gun do o úl ti mo cen so pu bli ca do pelo IBGE,
53% da po pu la ção do Esta do de Ron dô nia é cons ti tu-
í da de evan gé li cos. Ron dô nia é o pri me i ro Esta do bra -
si le i ro em nú me ro de evan gé li cos, se gui do dos Esta -
dos do Espí ri to San to e Rio de Ja ne i ro.

Faço este re gis tro, re co nhe cen do a im por tân cia
da co mu ni da de evan gé li ca do Esta do de Ron dô nia na 
cons tru ção da que le pu jan te e for te Esta do. Como eu
di zia há pou co em uma en tre vis ta a uma emis so ra de
rá dio do meu Esta do, não po de mos ima gi nar a his tó-
ria de Ron dô nia sem nos lem brar da im por tân cia da
par ti ci pa ção da co mu ni da de evan gé li ca em sua cons -
tru ção.

A data es co lhi da, 18 de ju nho, co in ci de exa ta-
men te com a data em que a Assem bléia de Deus –
uma igre ja evan gé li ca, que, só na ca pi tal Por to Ve lho,
tem cer ca de 135 igre jas – co me mo ra 91 anos no Bra -
sil.

O re gis tro que faço nes ta tar de é uma ho me na-
gem à po pu la ção evan gé li ca do Esta do de Ron dô nia
nes te dia tor na do fe ri a do por lei es ta du al. Aliás, esta
ho me na gem de ve ria se es ten der a todo o Bra sil, de vi-
do à im por tân cia que a co mu ni da de evan gé li ca hoje
tem no País. Por tan to, faço este re gis tro em ho me na-
gem a es ses ron do ni en ses, à co mu ni da de evan gé li ca
do meu Esta do, di zen do que a ho me na gem é ab so lu-
ta men te jus ta e me re ci da.

Era o re gis tro que eu de se ja va fa 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 no bre Se na dor Osmar
Dias, pró xi mo ora dor ins cri to.

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, to dos os pro nun ci a-
men tos nes ta fase pré-ele i to ral pro cu ram sem pre
aler tar, tan to o Go ver no Fe de ral quan to o go ver no es -
ta du al, para o ver da de i ro dra ma so ci al que es ta mos
vi ven do em nos so País com o de sem pre go.

O Se na dor Anto nio Car los Va la da res – que,
nes te mo men to, pre si de a ses são –, em pro nun ci a-
men to hoje, aler ta va para as cres cen tes ta xas de de -
sem pre go e para a gran de es pe cu la ção so bre os pro -
ble mas da eco no mia bra si le i ra, que con tri bu em, ain -
da mais, para o agra va men to des ta si tu a ção, no ta da-
men te nas re giões me tro po li ta nas.

Pos so afir mar que, no meu Esta do, o mo de lo de
de sen vol vi men to ado ta do re fle te o mo de lo de de sen-
vol vi men to do Go ver no Fe de ral. No Pa ra ná, o go ver-
no pri o ri zou as gran des em pre sas es tran ge i ras, con -
ce den do em prés ti mos sub si di a dos, in cen ti vos fis ca is
– be ne fí ci os que não fo ram con ce di dos para ne nhu-
ma em pre sa do Esta do, de pa ra na en ses ou de bra si-
le i ros ra di ca dos no Pa ra ná.

Em ver da de, o que acon te ceu no meu Esta do foi 
uma gran de trans fe rên cia de re cur sos dos se to res
pro du ti vos que, his to ri ca men te, con tri bu í ram para o
de sen vol vi men to do Esta do, ge ra ram em pre go e ren -
da. Pos so afir mar até, com mu i to co nhe ci men to, que
a agri cul tu ra foi, sem ne nhu ma dú vi da, ao lon go da
his tó ria do Pa ra ná, o gran de ins tru men to do de sen-
vol vi men to. Mas, de re pen te, a agri cul tu ra pas sou a
ser uma ati vi da de de se gun da ca te go ria, de se gun da
clas se, aban do na da, com os pro du to res ten do que se 
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de di car para man ter as suas pro pri e da des. Um gran -
de nú me ro de pe que nos pro pri e tá ri os, prin ci pal men te
aque les clas si fi ca dos como agri cul to res fa mi li a res,
em que pese a ini ci a ti va do Go ver no Fe de ral de co lo-
car em prá ti ca o Pro gra ma de Agri cul tu ra Fa mi li ar,
aca ba ram sen do de sa lo ja dos de suas pe que nas em -
pre sas ru ra is e hoje es tão au men tan do os ín di ces de
de sem pre go nas gran des ci da des, in clu si ve nas ci da-
des do in te ri or do meu Esta do.

Te nho re a fir ma do que essa op ção, sem dú vi da
ne nhu ma, foi a ma i or ca u sa do ra do ele va do ín di ce de
de sem pre ga dos no meu Esta do. Bas ta olhar os nú-
me ros: em 1995, eram 210 mil de sem pre ga dos. Hoje,
são 450 mil de sem pre ga dos. Um cres ci men to, Sr.
Pre si den te, de mais de 100%. Esses da dos são re ve-
la dos qua se que di a ri a men te.

Como po de mos che gar às ca u sas que es tão
em pur ran do para a fila do de sem pre go mi lha res de
pes so as?

Ain da on tem, es ti ve na ci da de de Ara u cá ria, na
re gião me tro po li ta na de Cu ri ti ba; na se ma na pas sa-
da, na Fa zen da Rio Gran de, ou tro mu ni cí pio da re-
gião me tro po li ta na, e con ver sei com em pre sá ri os, tra -
ba lha do res, pro fes so res. Lá, cons ta tei que o cres ci-
men to, por exem plo, do in gres so na pri me i ra sé rie do
en si no fun da men tal é de 4,5% ao ano. Isso re ve la que 
a taxa de cres ci men to da po pu la ção na re gião me tro-
po li ta na de Cu ri ti ba vai mu i to além dos 5% ao ano, o
que está cer ca de 3% ou 4% aci ma da mé dia de cres -
ci men to da po pu la ção do Esta do. Há um es tu do re ve-
lan do que, nos pró xi mos anos, a po pu la ção do Pa ra-
ná deve cres cer em 1,5 mi lhão de ha bi tan tes, sen do
que um mi lhão de ha bi tan tes es ta rão vi ven do na re -
gião me tro po li ta na de Cu ri ti ba.

Ao ob ser var mos es ses da dos, pre ci sa mos bus -
car as ca u sas. Mu i tos da que les que hoje vêm para a
re gião me tro po li ta na de Cu ri ti ba fo ram, um dia, agri -
cul to res, tra ba lha do res ru ra is, que fo ram de sa lo ja dos
do cam po, em fun ção do mo de lo eco nô mi co ado ta do,
que em pur rou para a gran de ci da de, para os gran des
cen tros, as pes so as que não en con tra ram opor tu ni-
da des de em pre go na área ru ral.

Aqui, no Se na do Fe de ral, nós que apro va mos,
há al guns anos, a lei que cri ou o Ban co da Ter ra, ma -
té ria da qual fui Re la tor, es ta mos ven do, com mu i ta
de cep ção, que o Ban co da Ter ra tem des vir tu a do o
seu ob je ti vo, que era o de dis tri bu ir e de mo cra ti zar a
ter ra. Co nhe ço ca sos, e não são pou cos, de pe que-
nos pro pri e tá ri os que ven dem suas pro pri e da des
para ou tros tra ba lha do res ru ra is, que, por tan to, com -
pram pe que nas pro pri e da des fi nan ci a das pelo Ban co
da Ter ra, quan do o ob je ti vo era iden ti fi car as gran des

pro pri e da des que es tão com ba i xo ín di ce de pro du ti-
vi da de ou até im pro du ti vas e de las fa zer uma dis tri bu-
i ção mais de mo crá ti ca, per mi tin do o aces so de tra ba-
lha do res que que i ram fi nan ci ar, por vin te anos de pra -
zo, três de ca rên cia, esse pe que no pe da ço de ter ra,
des sa for ma se trans for man do em agri cul to res fa mi li-
a res, ti ran do da que la pe que na pro pri e da de o sus ten-
to de suas fa mí li as e até ge ran do, em al guns ca sos,
um, dois, três em pre gos para tra ba lha do res ru ra is.
Con tu do, não é isso que vem acon te cen do em gran de
par te dos fi nan ci a men tos que vêm sen do re a li za dos
pelo Ban co da Ter ra.

Fiz uma de nún cia e apre sen tei um re que ri men-
to de con vo ca ção do co or de na dor do Ban co da Ter ra,
mas, como ele foi exo ne ra do do car go, não tive opor -
tu ni da de de co brar dele por que esse tipo de pro ce di-
men to e por que o des vir tu a men to dos ob je ti vos do
Ban co da Ter ra.

De ou tro lado, o Ban co da Ter ra tam bém foi cri a-
do para acres cer ou para au men tar o ta ma nho de mi -
cro pro pri e da des, que, por seu por te, eram in viá ve is.

Entre tan to, mu i to pou co tem sido fe i to nes se
sen ti do. É pre ci so que o Go ver no Fe de ral or ga ni ze
me lhor o Ban co da Ter ra, de for ma que este pos sa
aten der os ob je ti vos para os qua is foi cri a do. Ao mes -
mo tem po, é ne ces sá rio que o Go ver no do meu Esta -
do pos sa pres tar mais aten ção nes se ins tru men to e
ne go ci ar re cur sos.

Na se ma na pas sa da, o Go ver no anun ci ou com
alar de o di re ci o na men to de R$47 mi lhões para o
Esta do do Pa ra ná, para que o Ban co da Ter ra pos sa
fi nan ci ar lo tes de ter ra para tra ba lha do res. É mu i to
pou co di nhe i ro, Sr. Pre si den te. O Ban co da Ter ra tem
que co lo car uma soma mu i to mais vo lu mo sa para
aten der à de man da re pri mi da no Pa ra ná, onde já se
en con tram, na fila, 1.650 fa mí li as, com o pro je to fe i to
pela Ema ter e com tudo pron to para fi nan ci ar seu lote
de ter ra. Isso po de ria, por tan to, as sen tar, no cam po,
1.650 fa mí li as num cur to pra zo.

O Ban co da Ter ra pode, sem ne nhu ma dú vi da,
cri ar opor tu ni da des para cer ca de 60 mil fa mí li as por
ano, nú me ro sig ni fi ca ti vo que cor res pon dia à sua
meta. Se cri a mos o Ban co da Ter ra, por que não po -
de mos fa zer o mes mo, mu dan do o mo de lo de in ves ti-
men to, para tor nar pos sí vel a re a li za ção do so nho do
tra ba lha dor ur ba no de tam bém ser dono do seu pró -
prio ne gó cio? Isso é pos sí vel.

Na Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos, há um
pro je to de mi nha au to ria que cria con di ções di fe ren ci-
a das de em prés ti mos para pe que nas e mi cro em pre-
sas. To dos sa bem que 70% dos em pre gos exis ten tes
no Bra sil são cri a dos a par tir de pe que nos ne gó ci os
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ins ta la dos em todo o País. Mas, na hora de fi nan ci ar
es ses tra ba lha do res que de se jam ins ta lar seu pe que-
no ne gó cio, es bar ra-se numa di fi cul da de: eles pre ci-
sam do aval.

Con se gui tam bém apro var um pro je to de lei,
gra ças ao apo io dos Se na do res, que cria o Fun do de
Aval nos Mu ni cí pi os bra si le i ros. Po rém, a Lei de Res -
pon sa bi li da de Fis cal pra ti ca men te o in vi a bi li zou. No
mo men to em que a vo tá va mos – que ro lem brar isso,
por que é im por tan te –, o Go ver no, por in ter mé dio de
suas Li de ran ças no Con gres so Na ci o nal, as su miu o
com pro mis so de en con trar uma al ter na ti va para
subs ti tu ir o Fun do de Aval, a fim de per mi tir que os
Mu ni cí pi os bra si le i ros apo i as sem os tra ba lha do res
ru ra is e ur ba nos que pre ten des sem to mar um fi nan ci-
a men to, um em prés ti mo, com o aval des se fun do, e
trans for mar-se em pe que nos em pre sá ri os. Mas essa
al ter na ti va não foi co lo ca da em prá ti ca.

Qu an do falo em mu dar o mo de lo, pen so em co i-
sa sim ples. Falo, por exem plo, em al te rar os cri té ri os
de fi nan ci a men to no BNDES, no Ban co do Bra sil, nos
ban cos ofi ci a is para os tra ba lha do res que têm o de se-
jo enor me de se rem do nos do seu pró prio ne gó cio –
du vi do que exis ta no Bra sil um tra ba lha dor que não
te nha esse so nho. Mas há um pro ble ma: o aval para o
em prés ti mo que se de se ja to mar. Não adi an ta ha ver
di nhe i ro no Ban co, se não exis te a pos si bi li da de de se 
ofe re cer um aval para esse pe que no em pre en de dor.
O Fun do de Aval po de ria re sol ver isso.

Então, a pro pos ta é exa ta men te esta: que o
BNDES des ti ne 50% dos re cur sos – e não são pou -
cos os re cur sos dis po ní ve is na que le ban co de fo men-
to – para in ves tir em pe que nas e mé di as em pre sas.
Mas que se crie nos Mu ni cí pi os o Fun do de Aval, con -
ce den do-se tam bém em prés ti mos aos Mu ni cí pi os,
para que, com pon do esse Fun do de Aval, pos sam dar 
essa res pos ta exi gi da ao tra ba lha dor, que é o aval ao
seu em prés ti mo.

Uma pes qui sa re a li za da pelo Ipea, Sr. Pre si den-
te, de mons tra que, de cada dez pe que nos ne gó ci os
aber tos, nos úl ti mos cin co anos, no Bra sil, ape nas
três pros pe ra ram, sete fe cha ram, exa ta men te por que
não se fez, an tes, um es tu do de mer ca do, não se di -
men si o nou a ca pa ci da de de pro du ção de acor do com 
o mer ca do, não se ofe re ceu ori en ta ção às pes so as
que con du zi am aque le ne gó cio.

Então, Sr. Pre si den te, de fen do, tam bém, que se
crie a opor tu ni da de de os pe que nos em pre en de do res
re ce be rem as sis tên cia téc ni ca per ma nen te – não
ape nas an tes ou na hora de ela bo rar o pro je to –, seja
dos Mu ni cí pi os, seja dos Go ver nos Esta du a is, seja do 
Go ver no Fe de ral. Evi den te men te, eles pre ci sa rão de

ori en ta ção para ela bo rar o pro je to, mas, so bre tu do,
de acom pa nha men to e as sis tên cia téc ni ca, de po is de 
tê-lo ne go ci a do no ban co.

O Esta do, os Mu ni cí pi os, o Go ver no Fe de ral, de -
ve rão tra ba lhar, em con vê nio, no sen ti do de ori en tar
es ses pe que nos e mé di os em pre en de do res so bre o
mer ca do, o tipo de em pre sa ou em pre en di men to a
ser ins ta la do e, de po is, ofe re cer as sis tên cia téc ni ca,
di men si o nan do a ca pa ci da de de pro du ção, fa zen do
tre i na men to do pes so al que vai tra ba lhar na que la pe -
que na em pre sa.

Re pi to, Se na dor Lú cio Alcân ta ra: nos úl ti mos
cin co anos, de cada dez ne gó ci os aber tos no País,
três pros pe ra ram, sete fe cha ram. Se ten ta por cen to
de mor ta li da de é mu i to. Por tan to, pre ci sa mos cri ar
não ape nas o fi nan ci a men to, o cré di to, mas a as sis-
tên cia téc ni ca. É o que se faz com os pe que nos agri -
cul to res fa mi li a res. Com cer te za, o êxo do ru ral se ria
ain da mu i to ma i or, se não exis tis se a Ema ter, que,
ape sar da fal ta de apo io dos Esta dos, ain da con ti nua
atu an do. Se não fos se a as sis tên cia téc ni ca à ex ten-
são ru ral, cer ta men te, as em pre sas ru ra is de pe que-
no por te se ri am in vi a bi li za das.

Por que não trans fe rir essa idéia – que dá cer to
no meio ru ral – para as ci da des, de for ma a ofe re cer
as sis tên cia téc ni ca aos pe que nos em pre en de do res,
para que pos sam não ape nas abrir seu pró prio ne gó-
cio, mas man tê-lo em ati vi da de, cri an do ren da para a
sua fa mí lia e em pre go para os que que rem tra ba lhar
na que le em pre en di men to. É um pro gra ma sim ples,
que deu cer to em ou tros pa í ses; o Bra sil po de ria ab -
sor ver essa idéia.

No meu Esta do, te nho de ba ti do esse as sun to
com os em pre sá ri os, com as en ti da des de clas se,
com os go ver nos mu ni ci pa is. Te nho pro cu ra do, so bre-
tu do, apre sen tar essa pro pos ta, para que o fu tu ro Go -
ver no do Esta do do Pa ra ná pro mo va a mu dan ça de
mo de lo, a fim de que a con cen tra ção dos in ves ti men-
tos pú bli cos não ocor ra em di re ção a em pre sas es-
tran ge i ras, que, quan do ob têm re sul ta dos do em pre-
en di men to, aca bam en vi an do para sua ma triz o re cur-
so, o lu cro ob ti do, cri an do em pre go lá fora e de i xan do
os nos sos tra ba lha do res aqui sem es pe ran ça.

Qu e ro lem brar que o Bra sil fez um in ves ti men to
de R$10 bi lhões para a ins ta la ção de mon ta do ras de
au to mó ve is. No meu Esta do, fo ram R$2 bi lhões, e o
nú me ro de em pre gos não pas sou de 7.200. Sete mil e 
du zen tos é o nú me ro de em pre gos ge ra dos com o in -
ves ti men to de R$2 bi lhões!

Ima gi ne, Sr. Pre si den te, o que po de ría mos ge -
rar em ter mos de opor tu ni da des de tra ba lho, se ti vés-
se mos di re ci o na do os in ves ti men tos do Esta do para a 
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cri a ção de pe que nos ne gó ci os, prin ci pal men te para
ab sor ver a gran de mas sa de tra ba lha do res que hoje
so nha em ter seu pró prio ne gó cio.

O Sr. Lú cio Alcân ta ra (Blo co/PSDB – CE) – V.
Exª me per mi te um apar te?

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Ouço V. Exª,
Se na dor Lú cio Alcân ta ra.

O Sr. Lú cio Alcân ta ra (Blo co/PSDB – CE) –
Se na dor Osmar Dias, que ro con cor dar com V. Exª:
as sis tên cia téc ni ca, as sis tên cia cre di tí cia, apo io às
pe que nas em pre sas. V. Exª apre sen tou um nú me ro
com o qual tam bém con vi vi du ran te um cer to tem po,
que é as sus ta dor, ou seja, a taxa de mor ta li da de das
mi cro e pe que nas em pre sas. Fui ao Se brae, em For -
ta le za, fa zer um es tu do mais pro fun do, in for mar-me
me lhor, e de ram-me a ex pli ca ção de que, de fato, a
mor te des sas em pre sas não é tão alta as sim. É uma
mor te le gal. Elas en tram em di fi cul da de e vão para a
in for ma li da de; con ti nu am lá tra ba lhan do, etc., pelo
me nos um bom nú me ro de las. Do pon to de vis ta le gal
es tão fora do sis te ma, o que nos faz con cor dar com V.
Exª que há um di men si o na men to equi vo ca do para a
ins ta la ção des sas em pre sas ou a ques tão de ca pa ci-
ta ção de quem as ad mi nis tra, de quem ne las tra ba lha.
Mas pa re ce que elas não su por tam a for ma li da de,
mes mo com o Sim ples, com uma sé rie de ou tros ins -
tru men tos es pe cí fi cos que vi sam fa ci li tar a vida da mi -
cro e da pe que na em pre sa. Então vão para a in for ma-
li da de. Mu i tas de las, de po is, re tor nam para a for ma li-
da de. É uma si tu a ção in te res san te. Dei-me con ta dis -
so quan do com pa re ci à sede do Se brae, no Ce a rá, e
pro cu rei me in for mar de ma ne i ra mais de ta lha da so -
bre as mi cro e pe que nas em pre sas, e tive aces so a
esse dado que me pa re ceu in te res san te como con tri-
bu i ção ao dis cur so de V. Exª. Qu an do fa la mos em in -
for ma li da de, que re mos di zer que não ar re ca da im-
pos to, não as si na car te i ra, todo aque le con jun to de
cir cuns tân ci as que ca rac te ri zam a in for ma li da de;
con se qüen te men te, não há o be ne fí cio tri bu tá rio da
ar re ca da ção e tam bém da pró pria le ga li za ção das re -
la ções de tra ba lho. Era ape nas este o apar te ao dis -
cur so mu i to opor tu no de V. Exª.

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Um apar te
im por tan te, Se na dor Lú cio Alcân ta ra. Com cer te za V.
Exª está bus can do essa al ter na ti va para o seu Esta -
do. Essa cons ta ta ção de que as em pre sas, por se rem
in vi a bi li za das na for ma li da de, bus cam a in for ma li da-
de, até por que a car ga tri bu tá ria é alta, re me te-nos a
duas ne ces si da des e obri ga ções: uma de las que o
Con gres so não cum priu até ago ra, que é fa zer a re for-
ma tri bu tá ria le van do em con ta esta re a li da de que V.
Exª apon ta, de que não há como pe que nas em pre sas

so bre vi ve rem com esta alta car ga tri bu tá ria; e, se gun-
do, que os in cen ti vos fis ca is que fo ram da dos para as
gran des mon ta do ras, para as gran des em pre sas, po -
de ri am tam bém con tri bu ir para que pe que nos ne gó ci-
os se fir mas sem, se con so li das sem. Só a Re na ult,
por exem plo, que é uma mon ta do ra de au to mó ve is do 
meu Esta do, se gun do da dos do pró prio Go ver no, de i-
xa de ar re ca dar para os co fres pú bli cos es ta du a is
R$105 mi lhões por ano. Ima gi ne, V. Exª, quan tas pe -
que nas em pre sas po de ri am es tar sen do isen tas ou
até be ne fi ci a das com uma re du ção da car ga tri bu tá ria
para che ga rem a este nú me ro de R$105 mi lhões ao
ano. Te ría mos, com isso, a cri a ção de mi lha res de
opor tu ni da des de tra ba lho para os tra ba lha do res.

Pen so que é hora de pen sar mos se ri a men te em
com ba ter as ca u sas do de sem pre go. Não te nho dú vi-
das de que uma das for mas mais efi ca zes para se fa -
zer isso é mu dar o mo de lo de de sen vol vi men to ado ta-
do. Pelo me nos no meu Esta do eu te nho a cer te za de
que é isso. É pre ci so vol tar a apo i ar com vi gor a agri -
cul tu ra, a agro in dus tri a li za ção, que é a nos sa vo ca-
ção, mas so bre tu do vol tar as aten ções para as pe-
que nas, mi cro e mé di as em pre sas, de for ma que elas
pos sam ter cré di to, as sis tên cia téc ni ca e tam bém os
in cen ti vos fis ca is que as gran des em pre sas re ce be-
ram ge ne ro sa men te em nos so Esta do.

Te nho con vic ção, Sr. Pre si den te, que des sa for -
ma va mos ven cer esse de sa fio e co lo car no mer ca do
de tra ba lho for mal os 450 mil tra ba lha do res que hoje
se en con tram na amar gu ra do de sem pre go.

Era o que eu ti nha a di zer.
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, o 
no bre Se na dor Ney Su as su na, do Esta do da Pa ra í ba.

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, hoje, ao ama nhe-
cer do dia, eu saía do Rio de Ja ne i ro e me des lo ca va
para Bra sí lia. E olha va ex ta si a do para a ci da de do Rio
de Ja ne i ro, pois ela é mu i to bo ni ta.

O SR PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da res)
– Se na dor Ney Su as su na, per mi ta-me in ter rom pê-lo
para in for mar à Casa que V. Exª está fa lan do por ces -
são do Se na dor Fer nan do Ri be i ro.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Obri ga-
do ao Se na dor Fer nan do Ri be i ro.

Mas eu di zia, Sr. Pre si den te, que o Rio é uma ci -
da de ma ra vi lho sa. É lin do! E ao mes mo tem po em
que eu es ta va ex ta si a do com o ama nhe cer, com toda
aque la be le za do Rio de Ja ne i ro, eu pres ta va aten ção
que mes mo pela ma nhã a ma i o ria dos car ros tem os
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vi dros fe cha dos. E em bo ra es ti ves se cla ro, a ma i o ria
não es pe ra no si nal. Nin guém quer es pe rar no si nal.
Há um te mor per ma nen te no Rio, que se es pa lha por
ou tras ci da des, por todo o Bra sil.

E eu fi ca va a me per gun tar: meu Deus, por que
será que nós, ao in vés de es tar mos fa zen do a pro pa-
gan da do Rio por todo o mun do, so mos obri ga dos a
mos trar as ma ze las do nos so País, as ma ze las de
uma ma ra vi lha como o Rio de Ja ne i ro, afas tan do os
tu ris tas, ao in vés de tra zê-los? E me pus a ma tu tar so -
bre esse as sun to.

Hoje, sa be mos que não é só no Rio de Ja ne i ro,
em mu i tas ci da des te mos ter ri tó ri os in de pen den tes,
re pú bli cas in de pen den tes, onde exis te toda uma le-
gis la ção que não é a bra si le i ra. Exis te pena de mor te,
exis te tudo que se que i ra e mais al gu ma co i sa. E por
que che ga mos a esse pon to? Ao pen sar a res pe i to,
che guei lá nas ra í zes. Te mos mu i tos ata vis mos, Sr.
Pre si den te, que pre ci sa mos mu dar.

No Bra sil, na nos sa co lo ni za ção, no co me ço dos 
qui nhen tos anos que te mos de exis tên cia, o rei era o
dono de tudo. E como nós não gos tá va mos do rei, o
que era pú bli co qua se sem pre era de pre da do, era
que bra do, era de i xa do de lado. Mas te mos ou tro ata -
vis mo: pre ci sa mos per ma nen te men te do fe i tor. Em
cin co sé cu los, qua tro sé cu los fo ram de es cra vi dão. E
o se nhor e o es cra vo, am bos fi ca ram com o mes mo
ví cio: se não tem fe i tor, o tra ba lho não anda; é pre ci so
ter al guém tan gen do. Esse é um ata vis mo na ci o nal.

Mas te mos tam bém um ou tro ata vis mo: é pre ci-
so ser for ma do. Mes mo que não sa i ba nada, mes mo
que o cur so su pe ri or seja de do min go, é pre ci so ter
um tí tu lo, ter um di plo ma, por que era as sim que os
bra si le i ros po di am se eqüi va ler ou se equi pa rar aos
por tu gue ses, ten do lá o di plo ma, con se gui do em Por -
tu gal.

Mas es ses ata vis mos ain da es tão mu i to pre sen-
tes na nos sa men ta li da de. Exis tem ou tros, até en fi a-
dos na nos sa ca be ça, como o de que nós que vi ve-
mos nos tró pi cos não te mos con di ção de ter su ces so,
por que quem vive nos tró pi cos nor mal men te é le ni en-
te, é pre gui ço so, e vai por aí afo ra. Mu i tos es cre ve ram
so bre o as sun to e con se gui ram co lo car um pou co na
nos sa ca be ça. E quan do eu digo nos sa é do in cons ci-
en te na ci o nal. Como tam bém o de que o es tran ge i ro é 
me lhor do que é na ci o nal. Por mu i tos e mu i tos anos
nos en fi a ram isso na ca be ça. Se é es tran ge i ro, é me -
lhor! Lem bro-me quan do fa lá va mos em na va lha, ti nha
que ser So lin gem. Tudo ti nha que ser es tran ge i ro e ti -
nha sem pre uma mar ca boa, de má qui na fo to grá fi ca à 
na va lha que usá va mos para fa zer a bar ba.

To dos es ses ata vis mos nos le va ram a cer ta pas -
si vi da de. Te mos pou ca ca pa ci da de de in dig na ção. Di -
fe ren te men te dos his pâ ni cos aqui do lado, vi e mos
con quis tar este ter ri tó rio com ape nas duas gran des
ban de i ras – Deus e ouro –, em vez das três ban de i ras
dos his pâ ni cos: Deus, ouro e gló ria.

Não in ve jo os his pâ ni cos pela ban de i ra da gló -
ria, por que isso sem pre sig ni fi ca mu i ta mor te e mu i to
san gue. Re pi to o que já dis se em ou tro mo men to nes -
te ple ná rio: na Re vo lu ção de 64, tí nha mos 120 mi -
lhões de ha bi tan tes, mor re ram 200 pes so as, e to dos
con de na mos. Qu a se na mes ma épo ca, a Argen ti na
fez uma re vo lu ção. Dos 30 mi lhões de ha bi tan tes,
mor re ram 30 mil pes so as. A luta pela gló ria é algo
com ple xo.

Na ver da de, to dos so mos res pon sá ve is pelo
sta tus quo que vi ve mos.

Vol tan do ao Rio de Ja ne i ro, eu di zia: “Meu Deus, 
nas mãos dos ame ri ca nos, esta se ria a ma i or ci da de
do mun do”. Van glo rio-me de co nhe cer as mais bo ni-
tas ci da des do mun do, mas ne nhu ma é tão bo ni ta
quan to o Rio de Ja ne i ro. No en tan to, te mos ex pul sa do
os tu ris tas do Rio de Ja ne i ro e de mu i tas me tró po les
bra si le i ras. Ou é a den gue, ou é a vi o lên cia... Mes mo
quem tem ne gó ci os e vem em bus ca da nos sa in dús-
tria pre o cu pa-se com a vi o lên cia, que pi o ra a cada
dia.

Como e o que fa zer? Já ocu pei esta tri bu na al -
gu mas ve zes para fa lar de pa co te an ti vi o lên cia, da
ne ces si da de de ra pi dez nas vo ta ções e para pe dir a
ins ta u ra ção de uma co mis são, fa zen do-se uma tri a-
gem do que é ou não ur gen te. Te mos que an dar e fa -
zer an dar o País.

Só é pos sí vel mu dar este País com edu ca ção e
jus ti ça. É pre ci so que pi se mos fun do na edu ca ção, in -
clu si ve para fa zer a mu dan ça dos ata vis mos, ne u tra li-
zá-los e mos trar que não po de mos con ti nu ar des sa
for ma. Estou sen do sim pló rio, ci tan do ape nas dois ca -
sos. Com edu ca ção, cada um pas sa a co nhe cer seus
di re i tos e de ve res, sa ben do in clu si ve como con tor nar
as di fi cul da des em re la ção às ne ces si da des bá si cas
do ho mem – ha bi ta ção, ves tuá rio, ali men ta ção e sa ú-
de. A Jus ti ça, por sua vez, é ca paz de igua lar os de si-
gua is.

Esti ve on tem à no i te com um gru po de pes so as
ver sa das no Di re i to, al gu mas for ma das e ou tras que
es tão ter mi nan do seus cur sos. Um de les me dis se
uma fra se que, em bo ra ver da de i ra, me de i xou um
tan to quan to ar re pi a do: “se você de tes ta mu i to al-
guém, e, se esse al guém é re al men te um caso mu i to
sé rio, pode ser me lhor matá-lo, pois o réu pri má rio
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não pas sa nem 6 anos pre so”. Essa é uma fra se in crí-
vel, mas in fe liz men te é ver da de. Quem mata 1 pode
ma tar 100, pois o tem po má xi mo de re clu são, se gun-
do a le gis la ção bra si le i ra, são 30 anos. E o réu pri má-
rio, que te nha ma ta do ape nas um, com bom com por-
ta men to na pri são, sai em 6 anos.

Pre ci sa mos re ver a le gis la ção e fa zer algo para
fre ar a onda de vi o lên cia. Se um ad vo ga do che ga a di -
zer algo as sim, sig ni fi ca que a si tu a ção da Jus ti ça
está mu i to di fí cil. E não cul po os ju í zes, que es tão ato -
la dos de tra ba lho, sem es tru tu ra e sem con di ções de
fa zer a Jus ti ça an dar.

O Sr. Jef fer son Pé res (PDT – AM) – Se na dor
Ney Su as su na, V. Exª me per mi te um apar te?

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Con ce-
do o apar te a V. Exª.

O Sr. Jef fer son Pé res (PDT – AM) – Se na dor
Ney Su as su na, es tou acom pa nhan do o seu dis cur so
con tris ta do. O Rio de Ja ne i ro é a mi nha se gun da ci da-
de. A pri me i ra é a ci da de onde nas ci e moro, Ma na us.
A se gun da é, sem dú vi da, o Rio Ja ne i ro, aon de vou
sem pre que pos so. Não co nhe ço o mun do in te i ro,
mas vi si tei al gu mas de ze nas de ci da des, em qua se
to dos os con ti nen tes. Ne nhu ma se igua la ao Rio de
Ja ne i ro. Ne nhu ma, Se na dor Ney Su as su na! O Rio de
Ja ne i ro é, ao mes mo tem po, uma ci da de bal neá ria,
com mar, com mon ta nha e com flo res ta. Tal vez a úni -
ca flo res ta ur ba na do mun do seja a da Ti ju ca. É uma
ci da de pri vi le gi a dís si ma pela na tu re za, com um povo
ma ra vi lho so, um gran de cen tro cul tu ral. Como dis se
V. Exª, de ve ria ser a ci da de mais pra ze ro sa do mun do,
mas é o exem plo vivo da in com pe tên cia dos nos sos
go ver nos – falo no plu ral. O Rio de Ja ne i ro de ve ria es -
tar re ce ben do, hoje, 10, 15 ou 20 mi lhões de tu ris tas
por ano.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – No mí -
ni mo.

O Sr. Jef fer son Pé res (PDT – AM) – No mí ni mo.
E de i xou-se que os mor ros fos sem ocu pa dos pela
mar gi na li da de. Não me re fi ro às fa ve las, mas à mar gi-
na li da de e ao cri me or ga ni za do, com vá ri os po de res
pa ra le los, a pon to de se ter de pe dir li cen ça aos tra fi-
can tes para se de sen vol ver qual quer ati vi da de nos
mor ros do Rio de Ja ne i ro. É a fa lên cia do Po der Pú bli-
co. Por que o Esta do, a Pre fe i tu ra, o Po der Pú bli co
não ocu pou os mor ros até hoje, Se na dor? Ocu par os
mor ros não é ex pul sar os po bres, mas ocu pá-los com
quar téis de po lí cia, hos pi ta is, es co las, ser vi ços so ci a-
is, tudo. Já te ri am ex pul sa do a mar gi na li da de. Por que 
não se faz isso, Se na dor Ney Su as su na?! Olha, de i-
xar que o Rio de Ja ne i ro seja aqui lo em que se trans -

for mou é um cri me pelo qual o fu tu ro não nos vai per -
do ar. Pa ra béns pelo seu pro nun ci a men to. Eu san gro
por den tro quan do vejo aque le des per dí cio: ao in vés
de o Rio de Ja ne i ro ser a me lhor ci da de do mun do, é
uma das pi o res em ter mos de vi o lên cia.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Mu i to
obri ga do, no bre Se na dor Jef fer son Pé res.

Como dis se, en quan to eu es ta va ex ta si a do com
a be le za e toda aque la ma ra vi lha que V. Exª aca bou
de men ci o nar, eu vi nha pen san do o que fa zer. O que
pode um Se na dor da Re pú bli ca fa zer para ten tar mu -
dar? É mu i to pou co se não nos unir mos. Um só não
vai fa zer. No en tan to, se to dos nós, os 81 Se na do res,
nos re u nir mos e so li ci tar mos que a Mesa faça uma tri -
a gem dos pro je tos, te nho cer te za de que va mos en -
con trar so lu ções para me lho rar a edu ca ção, o que é
ne ces sá rio, e para me lho rar a Jus ti ça, o que é im pres-
cin dí vel. E mais do que im pres cin dí vel, é im pres cin dí-
vel, ur gen te e ne ces sá rio o com ba te à vi o lên cia.

Não há vi o lên cia só no Rio de Ja ne i ro. No Nor -
des te, em Per nam bu co ou na Pa ra í ba, só é pos sí vel
pas sar pelo “po lí go no da ma co nha” de dia, em com -
bo io, com es col ta da Po lí cia. Se al guém pas sar fora
de hora, terá o car ro to ma do e vai su mir.

Há vi o lên cia até mes mo nas ci da des do in te ri or.
Na se ma na pas sa da, no Rio Gran de do Nor te, vi com
tris te za ocor re rem dois as sal tos, com mais de 10 pes -
so as ar ma das com fu zis AR-15. Em uma das ci da des,
as sal ta ram os três ban cos, ma ta ram o de le ga do e o
sub de le ga do. Na ou tra, co lo ca ram os po li ci a is no
meio de uma roda e os fi ze ram dan çar. Isso, no in te ri-
or do Rio Gran de do Nor te.

No Bra sil, a in com pe tên cia de to dos nós para
com ba ter a vi o lên cia está uma co i sa mu i to sé ria. Que
Esta do hoje não tem essa vi o lên cia es pa i ra da, já se
en ra i zan do? Cul pa nos sa, de to dos os bra si le i ros,
mas cul pa prin ci pal men te de nós, re pre sen tan tes do
povo.

Então, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,
ocu pei esta tri bu na hoje para di zer da mi nha in dig na-
ção ao ver que co lo ca mos ma té ri as nos jor na is, nas
re vis tas e na TV fa lan do mal do Rio e es pan tan do os
tu ris tas. So mos obri ga dos a fa zer isso por que não há
ou tra so lu ção. Fa ze mos a pro pa gan da que a con cor-
rên cia gos ta ria de fa zer con tra nós. Nin guém pre ci sa
fazê-la. As ci da des que con cor rem com o Rio de Ja -
ne i ro e com o tu ris mo do Bra sil es tão mu i to sa tis fe i tas.
Nós mes mos eli mi na mos o nos so tu ris mo por que não 
ti ve mos com pe tên cia até hoje para com ba ter a vi o lên-
cia e to das es sas ma ze las que so mos obri ga dos a es -
tam par nos jor na is. E não há ou tra so lu ção, pois essa
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si tu a ção pas sou a ser cor ri que i ra no dia-a-dia de to -
dos os bra si le i ros.

Mu i to obri ga do.

Du ran te o dis cur so do Sr. Ney Su as su-
na, 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) – Pror ro go
a Hora do Expe di en te por quin ze mi nu tos.

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

O SR. RICARDO SANTOS (Blo co/PSDB – ES.
Para uma co mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são do
ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, apre -
sen ta mos pro je to de lei que re ce beu o nº 168, de
2002, e que tem por ob je ti vo al te rar dis po si ti vos da
Lei nº 9.472, que tra ta da re gu la ção da con ces são de
ser vi ços de te le fo nia fixa no Bra sil. O re fe ri do pro je to
visa re sol ver um gra ve pro ble ma de ta ri fa ção de te le-
fo nia, so bre tu do nas re giões me tro po li ta nas do País.

Em sín te se, o que es ta mos pre ten den do com
esse pro je to de lei é ex tin guir a cha ma da ta ri fa co nur-
ba da em to das as áre as su je i tas a esse tipo de ta ri fa-
ção nas re giões me tro po li ta nas. Como to dos sa bem,
as áre as onde se pra ti cam as ta ri fas co nur ba das fo-
ram de fi ni das há mais de quin ze anos pelo Mi nis té rio
das Co mu ni ca ções, e, hoje, ci da dãos as si nan tes que
ha bi tam o mes mo es pa ço ur ba no pa gam ta ri fas que,
mu i tas ve zes, são qua tro ve zes ma i o res do que aque -
las pa gas por seus vi zi nhos.

Por ou tro lado, pro cu ra mos eli mi nar a ta ri fa in te-
rur ba na vi gen te en tre lo ca li da des de um mes mo Mu -
ni cí pio, como ocor re em mu i tos ca sos, es ta be le cen-
do, para tan to, ta ri fas lo ca is num raio de trin ta qui lô-
me tros de dis tân cia en tre di fe ren tes dis tri tos, vi las e
co mu ni da des. O que acon te ce mu i tas ve zes é que,
num es pa ço ou numa dis tân cia in fe ri or a dez qui lô me-
tros, pra ti cam-se ta ri fas in te rur ba nas en tre vi las, po-
vo a dos e a sede do res pec ti vo Mu ni cí pio. Por úl ti mo,
pro cu ra mos as se gu rar, nas re giões me tro po li ta nas, a
ado ção de ta ri fa lo cal en tre um Mu ni cí pio e ou tro.

A mo ti va ção para apre sen tar mos esse pro je to,
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, foi a cons ta ta-
ção de que, hoje, a po lí ti ca de pre ços pra ti ca da pe las
con ces si o ná ri as e per mis si o ná ri as dos ser vi ços te le-
fô ni cos con tra ria o prin cí pio da uni ver sa li za ção dos
ser vi ços de te le fo nia fixa, ao pe na li zar as si nan tes que 
ha bi tam em áre as co nur ba das, em co mu ni da des
mais afas ta das, na zona ru ral ou no in te ri or do Bra sil,
com ta ri fas ex pres si va men te mais al tas. Con si de ra-

mos que esse tipo de ta ri fa ção é um tra ta men to de si-
gual para quem vive em um mes mo es pa ço ge o grá fi-
co, o que ini be a uti li za ção de ser vi ços te le fô ni cos e
de ou tros ser vi ços cor re la tos, como, por exem plo, a
Inter net, por par te de ci da dãos que ha bi tam de ter mi-
na das re giões do Bra sil, con tri bu in do para agra var a
cha ma da ex clu são di gi tal que ocor re no País.

Dada a re le vân cia des se pro je to, es ta mos con fi-
an tes na sua rá pi da tra mi ta ção no Con gres so Na ci o-
nal, sen do im por tan te des ta car que um dos seus dis -
po si ti vos au to ri za a Ana tel a equa ci o nar, com as em -
pre sas con ces si o ná ri as e per mis si o ná ri as do ser vi ço
de te le fo nia, o cha ma do equi lí brio eco nô mi co e fi nan-
ce i ro dos con tra tos fir ma dos. Des sa for ma, es sas em -
pre sas não po de rão ale gar a re du ção de re ce i tas e
pre ju di car a apli ca ção ple na des se pro je to de lei.

No caso do Esta do do Espí ri to San to, esse pro -
je to tem um va lor todo es pe ci al, de ven do be ne fi ci ar
di ver sas co mu ni da des dos bal neá ri os de Pon ta da
Fru ta; Bar ra do Jucu, no Mu ni cí pio de Vila Ve lha; Ja -
ca ra í pe e Man gui nhos, no Mu ni cí pio da Ser ra e Nova
Alme i da; os dis tri tos-se des dos Mu ni cí pi os da Ser ra,
Ca ri a ci ca e Vi a na e um gran de nú me ro de dis tri tos e
vi las lo ca li za das no in te ri or do Esta do.

Te mos re ce bi do, com os pro nun ci a men tos que
já fi ze mos so bre o as sun to no Se na do Fe de ral, um
gran de nú me ro de cor res pon dên ci as de todo o País,
o que res sal ta a im por tân cia des sa ma té ria e da bus -
ca por uma so lu ção para o pro ble ma das ta ri fas te le-
fô ni cas em áre as co nur ba das e em re giões in te ri o ra-
nas, ates tan do, por tan to, a ex ten são dos be ne fí ci os
que esse pro je to vai tra zer para todo o Bra sil.

São es sas as ra zões pe las qua is es pe ro que
esse pro je to te nha uma rá pi da tra mi ta ção no Se na do
e no Con gres so Na ci o nal.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce-

do a pa la vra ao Se na dor Arlin do Por to, como Lí der,
por cin co mi nu tos. Em se gui da, dar-se-á pros se gui-
men to às co mu ni ca ções ina diá ve is.

O SR. ARLINDO PORTO (PTB – MG. Como Lí -
der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, que ro fa zer, ra pi da men te, um re gis-
tro de pe sar pelo fa le ci men to do Dr. Álva ro Cam pos,
que de di cou toda a sua vida ao tra ba lho e ao Di re i to.

Álva ro Alva res da Sil va Cam pos foi mais um pa -
ra ca tu en se que, por meio do Di re i to, mu i to ser viu à
Pá tria. Foi de fa mí lia essa tra di ção. Seu avô pa ter no
deu com os cos ta dos em Pa ra ca tu como juiz, de onde 
nun ca mais saiu. Lá exer ceu a Ma gis tra tu ra du ran te
toda a sua vida. Ca sou-se, cons ti tu iu fa mí lia. Qu a se
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to dos os seus fi lhos fo ram ba cha réis em Di re i to, com
des ta que para Car los Cam pos, pai de Álva ro, que se
tor nou pro fes sor da Fa cul da de de Di re i to da UFMG,
au tor de vá ri os li vros, en ve re dan do, so bre tu do, pela
Fi lo so fia.

Álva ro foi o pri mo gê ni to dos três fi lhos do Pro -
fes sor Car los Cam pos e de Dª Ma ria das Do res Bro -
cha do Cam pos. Nas ceu em Pa ra ca tu aos 12 de maio
de 1925, ir mão do nos so dig no, hon ra do, de ter mi na-
do e ami go Se na dor La u ro Cam pos.

Seu pai, em 1927, trans fe re-se para Belo Ho ri-
zon te, e lá Álva ro Cam pos, que cres ce e es tu da nas
Clas ses Ane xas à Esco la de Aper fe i ço a men to e no
Gi ná sio Mi ne i ro, op tou pelo Di re i to, for man do-se na
Uni ver si da de Fe de ral de Mi nas Ge ra is, UFMG, onde
se ba cha re la aos 23 anos de ida de, na tur ma de 1948. 
Nes sa mes ma es co la, fez o cur so de dou to ra do em
Di re i to Pú bli co.

Como pro fis si o nal, Álva ro foi ad vo ga do mi li tan te
a par tir de 1949 e jor na lis ta pro fis si o nal de 1952 a
1955, exer cen do a pro fis são prin ci pal men te no jor nal
Tri bu na de Mi nas.

Ape sar de ter vi vi do pou co em Pa ra ca tu, nun ca
aban do nou sua ter ra na tal e, como jor na lis ta, foi o pri -
me i ro a mos trar para Mi nas a ri que za do fol clo re pa ra-
ca tu en se.

Foi Ofi ci al de Ga bi ne te do Se cre tá rio da Agri cul-
tu ra, Indús tria e Co mér cio do Esta do de Mi nas Ge ra-
is, de Aloy sio Cos ta, em 1954; do Go ver na dor Cló vis
Sal ga do, em 1955; e Advo ga do Con sul tor do Esta do
de Mi nas Ge ra is, em 1955.

Con vi da do pes so al men te pelo Pre si den te Jus -
ce li no Ku bits chek, a par tir de fe ve re i ro de 1956 foi
Con sul tor-Ge ral do Mi nis té rio de Edu ca ção e Cul tu ra
– MEC, em cujo car go se apo sen tou.

Acu mu lou a Con sul to ria Ju rí di ca do Mi nis té rio
da Sa ú de de 1956 a 1961; de 1960 a 1963, par ti ci pou
da Fun da ção Edu ca ci o nal do Dis tri to Fe de ral como
mem bro do Con se lho Di re tor.

No ano de 1958, li cen ci ou-se da Con sul to ria Ju -
rí di ca para can di da tar-se a uma vaga na Câ ma ra Fe -
de ral, pelo Par ti do Re pu bli ca no, como re pre sen tan te
de Mi nas Ge ra is. Ape sar de ex pres si va vo ta ção, não
se ele geu, fi can do na ter ce i ra su plên cia. Foi, no en-
tan to, uma opor tu ni da de para en trar em con ta to com
o povo de Mi nas e, so bre tu do, com os seus con ter râ-
ne os de Pa ra ca tu e do No ro es te do Esta do.

Como con sul tor ju rí di co, pres tou re le van tes ser -
vi ços na ela bo ra ção de im por tan tes pro je tos de lei,
tais como o Có di go Sa ni tá rio Bra si le i ro; a re for ma do
en si no su pe ri or; as leis de pro te ção aos re cur sos na -

tu ra is re no vá ve is; a pro fis são de sa ni ta ris ta, de en fer-
me i ro, de di e tis ta; a re for ma da Lei do Man da do de
Se gu ran ça, à qual deu, com seus es tu dos, uma im -
por tan te con tri bu i ção.

Par ti ci pou do VI Con gres so Inte ra me ri ca no de
Fi lo so fia, em Bu e nos Ai res, em 1959; do III Con gres-
so da União Inter na ci o nal dos Advo ga dos em Ma dri,
em se tem bro de 1973; e do Con gres so Cló vis Be vi-
lác qua, em For ta le za, bem como de vá ri os ou tros, em 
di ver sas re giões do País, sem pre de sig na do por atos
do Pre si den te da Re pú bli ca ou de Mi nis tros de Esta -
do, prin ci pal men te de Mi nis tros da Edu ca ção.

Pro nun ci ou vá ri as con fe rên ci as so bre as sun tos
ju rí di cos e edu ca ci o na is. Foi agra ci a do com vá ri as
me da lhas e co men das, prin ci pal men te da área de
Edu ca ção. Den tre seus tra ba lhos pu bli ca dos, deve-se 
des ta que aos se guin tes: A Ver da de so bre o Pro ces so
do Dou tor Ro mu al do Ne i va; Pla no de Pro te ção à Fa u-
na, Flo ra, Solo do Esta do de Mi nas Ge ra is; A Con cep-
ção His tó ri ca do Di re i to; A So be ra nia; O Po der do
Gru po; A Exis tên cia de Deus e a Imor ta li da de da
Alma; O Di re i to Edu ca ci o nal na Ju ris pru dên cia da
Con sul to ria Ju rí di ca do Mi nis té rio da Edu ca ção e Cul -
tu ra.

Foi mem bro efe ti vo da Aca de mia de Le tra do
No ro es te de Mi nas Ge ra is, com sede em Pa ra ca tu, e
con tri bu iu para a ele va ção cul tu ral não ape nas de sua 
ci da de na tal, mas de todo o Esta do de Mi nas Ge ra is.

De po is de apo sen ta do, re si diu al gum tem po em
Bra sí lia, onde exer cia ad vo ca cia. Trans fe riu-se para
Belo Ho ri zon te, con ti nu an do com seu es cri tó rio e com 
seu tra ba lho ad vo ca tí cio até a data do seu fa le ci men-
to, em 5 de abril de 2002.

Esse é um pe que no re tra to da vida de Álva ro
Cam pos, o gran de aman te do Di re i to que mu i to eno -
bre ceu a sua clas se. Vi veu e mor reu po bre de bens
ma te ri a is, mas rico de sa be do ria, de jus ti ça e de amor
à ver da de. Nun ca se ser viu das po si ções ocu pa das
na vida pú bli ca e fun ci o nal em be ne fí cio pró prio, mas
sem pre pro cu rou ser vir e aten der os in te res ses da
Pá tria e os jus tos in te res ses de seus con ci da dãos.

Esse ho mem, que vi veu na sim pli ci da de e na
hu mil da de, agi gan ta-se de po is de mor to, di an te de to -
dos os que se pri va ram de seu con ví vio e que fo ram e
con ti nu am sen do be ne fi ci a dos pe los seus tra ba lhos
re a li za dos, sem pre ten do a VERDADE, a JUSTIÇA e
o DIREITO como mes tres e ori en ta do res.

Sr. Pre si den te, faço este re gis tro e trans mi to ao
nos so Co le ga Se na dor La u ro Cam pos os nos sos
sen ti men tos pela con vi vên cia fra ter na, mas, mais do
que isso, pelo res pe i to com que con du zia o seu ir mão
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Álva ro e, na tu ral men te, pelo res pe i to que te mos pelo
nos so co es ta du a no, nos so con ter râ neo de Pa ra ca tu,
Se na dor La u ro Cam pos. Re ce ba, por tan to, os nos sos
sen ti men tos e, em nome da fa mí lia, re ce ba o sen ti-
men to do Se na do da Re pú bli ca.

O SR. LAURO CAMPOS (PDT – DF) – Sr. Pre si-
den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce-
do a pa la vra ao Se na dor Ro me ro Jucá, por cin co mi -
nu tos, como Lí der.

Em se gui da, ou vi re mos o Se na dor La u ro Cam -
pos.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR.
Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, fa rei um co men tá rio que con si-
de ro ex tre ma men te im por tan te. É um aler ta ao País,
ao Con gres so e à Impren sa.

Nes ta se ma na, vi mos, no jor nal, uma ma té ria
que pas sou des per ce bi da e que re la ta que o Go ver no
já per deu, nes te ano, mais de R$1 bi lhão com li mi na-
res da Jus ti ça Fe de ral de 1ª Instân cia no que diz res -
pe i to à dis tri bu i ção de com bus tí ve is.

Dis tri bu i do ras fan tas mas ou la ran jas con se-
guem li mi na res para não pa gar o PIS, o Co fins e a
Cide. Com a li mi nar, atu am no mer ca do du ran te um
de ter mi na do tem po, e, quan do se cas sa a li mi nar, na
se gun da ou na ter ce i ra ins tân cia, as em pre sas fe-
cham, abrem-se no vas em pre sas, e con ti nua o cír cu-
lo vi ci o so, cri an do-se um pre ju í zo enor me para o País. 
Faço esse re gis tro ba se a do nos da dos le van ta dos
pela pró pria Re ce i ta Fe de ral.

Peço a aten ção do Con gres so Na ci o nal, da im -
pren sa e da so ci e da de para es sas ações. Cha mo a
aten ção tam bém da pró pria Jus ti ça, para que se mo -
bi li ze no sen ti do de evi tar esse tipo de dano ao Erá rio.
No mo men to em que pre ci sa mos de re cur sos para in -
ves tir, é inad mis sí vel que o País per ca R$1 bi lhão por
con ta des se tipo de fal ca trua.

Por tan to, Sr. Pre si den te, peço a trans cri ção da
ma té ria “Go ver no Per de R$1 bi lhão com Li mi na res –
Ações con tra o novo im pos to so bre com bus tí ve is re -
du zem ar re ca da ção”.

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

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

Bra sil e Mé xi co fe cham acor do

de US$400 mi lhões no co mér cio

Pre si den te de fen de no va men te uma

mo e da úni ca para o Mer co sul

Eli a ne Oli ve i ra e Evan dro Ébo li

• BRASÍLIA, Bra sil e Mé xi co fe cha ram on tem um acor do

de pre fe rên ci as ta ri fá ri as de US$400 mi lhões, cor res pon den te a

789 pro du tos – 151 agrí co las e 638 in dus tri a is – que te rão as ta ri-

fas re du zi das no co mér cio bi la te ral. O acor do de ve rá ser as si na do

no pró xi mo dia 3 de ju lho, du ran te uma vi si ta do pre si den te do

Mé xi co, Vi cen te Fox, ao Bra sil.

Cer ta men te, o co mér cio bi la te ral vai se ex pan dir con si de ra-

vel men te, se le var mos em con ta que o flu xo atu al para es ses pro -
du tos é de US$400 mi lhões – dis se o di re tor do De par ta men to de

Inte gra ção La ti no-Ame ri ca na do Ita ma raty, José Anto nio Mar con-
des de Car va lho.

Se gun do ele, o Bra sil será be ne fi ci a do, prin ci pal men te, com

a aber tu ra do mer ca do me xi ca no para soja em grão, cas ta nha de

caju, fa re lo de soja, ca cha ça, equi pa men tos fo to grá fi cos, ce lu lo se,

bens de ca pi tal e mo to ci cle tas. Ha ve rá re du ção, por exem plo, de

80% do Impos to de Impor ta ção de soja e de 100% para ca cha ça e

mo to ci cle tas.

O Mé xi co ven ceu a re sis tên cia dos bra si le i ros e con se guiu in -

clu ir de ter mi na dos pro du tos quí mi cos e ele tro e le trô ni cos no úl ti mo

mo men to. Mas não ace i tou co lo car na lis ta fran gos e le i te em pó.

FH su ge re cal man te con tra cri se no mer ca do

O pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so vol tou a de fen der

on tem as ne go ci a ções para cri a ção de uma mo e da úni ca do Mer -

co sul. Re fe rin do-se à cri se da Argen ti na, ele dis se que o ner vo sis-

mo do mer ca do deve ser tra ta do com cal man tes e não pode con ta-

mi nar os pa í ses. O pre si den te afir mou que pou cos acor dos re gi o-

na is ti ve ram um efe i to so bre o co mér cio tão po si ti vo e tão ra pi da-

men te como o Mer co sul. Se gun do ele, com os in te res ses co muns

dos pa í ses do blo co, é na tu ral so nhar com uma mo e da úni ca.

Por que não in sis tir nis so para man ter viva a idéia de que

nós te mos in te res ses que são co muns? Não é um ano, não é uma

con jun tu ra, não é um dia que o mer ca do fica ner vo so. O mer ca do

fica ner vo so, dá cal man te, e pas sa. O que não pode é de i xar o pa ci-
en te fi car todo pre ju di ca do por aque le dia de ner vo sis mo. Tem que

man ter o equi lí brio das co i sas, e é o que va mos fa zer em re la ção ao 

Mer co sul – dis se.

Em dis cur so no Ita ma raty, o pre si den te re for çou sua con fi-
an ça na so bre vi vên cia do Mer co sul, ape sar dos acor dos bi la te ra is

que es tão sen do fe cha dos e das ne go ci a ções para a Área de Li vre

Co mér cio das Amé ri cas (ALCA) e para o acor do com a União Eu ro-

péia.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Se na-
dor Ro me ro Jucá, V. Exª será aten di do na for ma do
Re gi men to.
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Con ce do a pa la vra ao Se na dor La u ro Cam pos.
O SR. LAURO CAMPOS (PDT – DF. Pela or-

dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, peço li cen ça à Mesa para fa zer uso
da pa la vra bre ve men te ape nas para agra de cer a ho -
me na gem que aca ba de fa zer o no bre Se na dor Arlin -
do Por to ao meu ir mão, fa le ci do há pou cos dias, Dr.
Álva ro Cam pos.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Se na dor
La u ro Cam pos, es ta mos qua se co me çan do a Ordem
do Dia. Logo após a Ordem do Dia, con ce de rei a pa la-
vra a V.Exª para essa nova co mu ni ca ção.

O SR. LAURO CAMPOS (PDT – DF) – Fico mu i-
to agra de ci do, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce-
do a pa la vra à Se na do ra He lo í sa He le na, úl ti ma ora -
do ra na pror ro ga ção da Hora do Expe di en te. Em se -
gui da, ini ci a re mos a Ordem do Dia.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL.
Para uma co mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são da
ora do ra.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, uso
a tri bu na para uma co mu ni ca ção ina diá vel, a fim de
so li ci tar do Go ver no Fe de ral aqui lo que ele não teve a
sen si bi li da de, a com pe tên cia e a ca pa ci da de po lí ti ca
de fa zer em oito anos: a li be ra ção de um re cur so ex -
tre ma men te im por tan te para o Esta do de Ala go as,
para a con clu são do es tu do de vi a bi li da de do Ca nal
do Ser tão.

O Ca nal do Ser tão de Ala go as vem sen do can -
ta do em ver so e pro sa, faz par te dos dis cur sos ofi ci a is
e das for ças vi vas da so ci e da de. Cen te nas de ser-
mões do Pe. Eral do e de mu i tos pa dres e pas to res da
re gião já fo ram fe i tos no sen ti do de vi a bi li zar uma
obra de in fra-es tru tu ra que é de fun da men tal im por-
tân cia para o ser tão de Ala go as, pois vai ga ran tir a di -
na mi za ção da eco no mia lo cal e a su pe ra ção da fal sa
di co to mia en tre de sen vol vi men to eco nô mi co e de-
sen vol vi men to so ci al no semi-ári do do nos so Esta do.
É uma obra que atin ge de for ma po si ti va 42 Mu ni cí pi-
os, 902 mil pes so as. É uma obra fun da men tal para o
abas te ci men to hu ma no e ani mal, para pro je tos de ir ri-
ga ção, en fim, para a di na mi za ção da eco no mia lo cal,
a ge ra ção de em pre gos e ren da e a pro du ção de ali -
men tos.

Infe liz men te, Sr. Pre si den te, são oito anos de
Go ver no Fer nan do Hen ri que Car do so, são oito anos
de in com pe tên cia, in sen si bi li da de e in ca pa ci da de po -
lí ti ca de fa zer uma obra tão im por tan te. Mes mo Sua
Exce lên cia ten do tão im por tan tes ami gos no Esta do
de Ala go as, se quer hou ve a con clu são do es tu do de
vi a bi li da de.

Estou fa zen do este ape lo des de 1999, quan do
con se gui mos co lo car essa ques tão na LDO. De po is
dis so, em to dos os mo men tos, a Ban ca da Fe de ral, de
for ma uni da, por con sen so, tem co lo ca do isso en-
quan to emen da de Orça men to. No en tan to, o di nhe i ro
não é li be ra do para re a li zar essa obra tão im por tan te
para o Esta do de Ala go as.

Sr. Pre si den te, sei que, em mo men tos como
este, quan do re cur sos são li be ra dos ape nas para a
con clu são do es tu do de vi a bi li da de, gru pos de po lí ti-
cos far san tes se re ú nem em tor no de uma su pos ta
pe dra fun da men tal para ina u gu rar algo que, efe ti va-
men te, não será ina u gu ra do. Inde pen den te men te dis -
so, de i xo o meu ape lo, por que a obra é de fun da men-
tal im por tân cia para o Esta do de Ala go as, vis to que
42 Mu ni cí pi os e 902 mil pes so as se rão be ne fi ci a dos.
Essa obra – re pi to –vai pos si bi li tar o de sen vol vi men to
eco nô mi co, a di na mi za ção da eco no mia lo cal, a ge ra-
ção de em pre gos e ren da e a pro du ção de ali men tos
em uma das re giões mais po bres do meu Esta do: o
semi-ári do.

Tam bém te nho co nhe ci men to de que, em uma
par te im por tan te do semi-ári do, está o rio São Fran -
cis co mar ge an do de ze nas de Mu ni cí pi os, que não
têm um pro je to de ir ri ga ção vi a bi li za do para apro ve i-
tar essa área agri cu tá vel. Esse es tu do vem sen do
can ta do em ver so e em pro sa pela eli te po lí ti ca há dé -
ca das, como tam bém vem sen do exi gi do pe los mais
di ver sos se to res da so ci e da de, por ser uma obra fun -
da men tal para o semi-ári do de Ala go as.

Por tan to, faço um ape lo ao Go ver no Fe de ral
para que li be re re cur sos para a con clu são do es tu do
de vi a bi li da de do pro je to. Des sa for ma, po de re mos
ini ci ar uma obra im por tan te para a re gião e a po pu la-
ção mais po bre do meu que ri do Esta do de Ala go as.

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – So bre a

mesa, ofí cio que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio, Se -
na dor Car los Wil son.

É lido o se guin te:

Of. nº CE/34/2002

Bra sí lia, 28 de maio de 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 Fe de ral, co mu ni co a Vos sa Exce -
lên cia que esta Co mis são apro vou, em tur no su ple-
men tar, na re u nião re a li za da no dia de hoje, o subs ti-
tu ti vo de au to ria de Sua Exce lên cia o Se nhor Se na dor
Ca sil do Mal da ner ao Pro je to de Lei do Se na do nº 202
de 1999, de Sua Exce lên cia o Se nhor Se na dor Ante -
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ro Paes de Bar ros, que “in tro duz mo di fi ca ções na 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.”

Aten ci o sa men te, – Ri car do San tos, Pre si den te
da Co mis são de Edu ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – 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 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 202, de 1999,
seja apre ci a do pelo Ple ná rio.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – So bre a
mesa, pro je tos de lei que se rão li dos pelo Sr. 1º Se -
cre tá rio, Se na dor Car los Wil son.

São li dos os se gin tes:

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 174, DE 2002

Dis põe so bre a ga ran tia de vaga em
es ta be le ci men to de en si no su pe ri or aos
can di da tos apro va dos no res pec ti vo pro -
ces so de se le ção

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º É ga ran ti da por de zo i to me ses, a vaga em 

es ta be le ci men to de en si no su pe ri or, aos can di da tos
apro va dos no res pec ti vo pro ces so de se le ção, a par tir
da data de di vul ga ção do re sul ta do fi nal do pro ces so
se le ti vo.

Art. 2º Essa lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

Há vá ri os anos te mos ob ser va do que di ver sos
es tu dan tes, ain da cur san do o se gun do grau, seja na
se gun da ou ter ce i ra sé ri es, con se guem apro va ção no 
exa me do ves ti bu lar para in gres so em es ta be le ci-
men to de en si no su pe ri or, mas, jus ta men te por não
te rem con clu í do o se gun do grau, aca bam im pe di dos
de in gres sar na uni ver si da de.

Incon for ma dos, por ga nhar mas não le var, mu i-
tos pais pro cu ram ga ran tir na jus ti ça o di re i to de seu
fi lho in gres sar no es ta be le ci men to de en si no su pe ri or
e te mos ob ser va do uma gran de em ba te ju rí di co, com
mi lha res de pro ces sos, au diên ci as, sen ten ças, e li mi-
na res, mu i tas ve zes con tra di tó ri as por tra tar-se de
uma ques tão não re gu la men ta da no apa ra to ju di ci al
bra si le i ro.

De po is, quan do de pos se do cer ti fi ca do de con -
clu são do se gun do grau, ob ser va mos que es ses

mes mos es tu dan tes re a li zam um novo exa me ves ti-
bu lar quan do, na gran de ma i o ria dos ca sos, no va-
men te são apro va dos e fi nal men te re a li zam o so nho
de in gres sar em um cur so su pe ri or.

Isso ocor re es sen ci al men te por que o alu no
apro va do no ves ti bu lar é cha ma do ime di a ta men te a
efe tu ar sua ma trí cu la no es ta be le ci men to de en si no
su pe ri or, sem a mí ni ma ga ran tia so bre a vaga que ele, 
em fun ção de seus mé ri tos pró pri os ad qui riu.

Com o pre sen te pro je to de lei, pre ten de mos
aca bar com essa in jus ti ça, ga ran tin do aos alu nos
apro va dos no ves ti bu lar, por um pra zo de de zo i to me -
ses, a sua vaga em es ta be le ci men to de en si no su pe-
ri or. Du ran te esse pra zo, o alu no po de rá en tão, con -
clu ir o se gun do grau e cur sar o tão so nha do cur so su -
pe ri or de sua pre fe rên cia.

Acre di ta mos que o pre sen te pro ces so irá re gu-
la men tar de uma vez por to das essa ques tão, re pa-
ran do uma gran de in jus ti ça à qual são sub me ti dos mi -
lha res de es tu dan tes do país, e eli mi nan do as dis pu-
tas ju di ci a is em tomo des ta ques tão, sen do, por tan to,
me re ce dor de sua apro va ção por par tes dos no bres
mem bros do Po der Le gis la ti vo bra si le i ro.

Sala das Ses sões, 18 de ju nho de 2002. – Car -
los Wil son.

(Às Co mis sões de Cons ti tu i ção, Jus ti-
ça e Ci da da nia e de Edu ca ção, ca ben do à
úl ti ma de ci são ter mi na ti va.)

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 175, de 2002

Mo di fi ca o § 3ºdo art. 20 da Lei nº
8.742, de 7 de de zem bro de 1993 (Lei
Orgâ ni ca da Assis tên cia So ci al), que re-
gu la men ta o in ci so V do art. 203, da
Cons ti tu i ção Fe de ral.

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

Art. 1º § 3º do art. 20 da Lei nº 8.742, de 7 de de -
zem bro de 1993, pas sa a vi go rar com a se guin te re -
da ção:

“Art. 20. .................................................
§ 3ºCon si de ra-se in ca paz de pro ver a

ma nu ten ção de pes soa por ta do ra de de fi-
ciên cia ou ido sa a fa mí lia cuja ren da per ca -
pi ta men sal seja in fe ri or a meio sa lá rio mí ni-
mo.

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

Art. 2º Esta lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.
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Jus ti fi ca ção

Dado seu ca rá ter de mo crá ti co e de jus ti ça so ci-
al, tan to em sua ela bo ra ção, como em sua abran gên-
cia, a Cons ti tu i ção de 1988 tem sido cha ma da “Cons -
ti tu i ção-Ci da dã”.

Tal tí tu lo tem per ti nên cia, por ser esta uma Car -
ta Mag na ges ta da sob a égi de de uma Assem bléia
Na ci o nal Cons ti tu in te, que aus cul tou os an se i os de
re de mo cra ti za ção do País, atra vés das re i vin di ca-
ções de gru pos da so ci e da de ci vil, que par ti ci pa ram
ati va men te dos tra ba lhos de re da ção e de vo ta ção.

Den tre os gru pos be ne fi ci a dos com a pro te ção
es pe ci al do Esta do, con for me a Lei Ma i or, es tão os
por ta do res de de fi ciên cia, que em bo ra his to ri ca men-
te re fe ri dos no tex to cons ti tu ci o nal, ca re ci am, no en -
tan to, como os ido sos, de uma po lí ti ca mais am pla e
co e ren te men te es tru tu ra da, cu jos fun da men tos e ob -
je ti vos fos sem in te gral men te es ta be le ci dos por dis po-
si ti vos cons ti tu ci o na is.

Não bas ta, po rém, que se es ta be le çam os prin -
cí pi os fun da men ta is de “ci da da nia”. “dig ni da de da
pes soa hu ma na” “jus ti ça so ci al”, “pre va lên cia dos di -
re i tos hu ma nos” ou a eqüi da de, há que de fi ni-los con -
cre ta men te como “di re i tos so ci a is” e “ga ran ti as fun da-
men ta is”.

Num ce ná rio po lí ti co-eco nô mi co de per fil ca pi ta-
lis ta, onde o li vre mer ca do – mais do que em qual quer
épo ca – tem agu ça do as de si gual da des in di vi du a is,
re gi o na is e so ci a is, a ques tão da igual da de de di re i tos
e da eqüi da de so ci al de ve rá en con trar so lu ção em po -
lí ti cas re dis tri bu ti vas, que ve nham a com pen sar es-
ses de se qui lí bri os.

Ao cri ar o be ne fí cio men sal no âm bi to da as sis-
tên cia so ci al – in ci so V do art. 203 da Cons ti tu i ção Fe -
de ral -, bus ca va-se in ter vir na or dem so ci al, trans fe-
rin do re cur sos ao ido so e ao por ta dor de de fi ciên cia.

Tra ta-se de uma ação do Esta do, vi san do ga ran-
tir as ne ces si da des bá si cas de gru pos que se vêem
fra gi li za dos num con tex to de eco no mia de mer ca do.

As ações de as sis tên cia so ci al – bem como
aque las de cor ren tes do di re i to à Edu ca ção, à sa ú de,
à pre vi dên cia so ci al, ao tra ba lho, ao la zer – têm, como 
base e ob je ti vo, a su pe ra ção das di fe ren ças que ge -
ram a de si gual da de no exer cí cio des ses di re i tos. Esta 
a sua ra zão de ser,. Tra ta-se de uma vi são so ci al-de-
mo cra ta que apa re ce for ta le ci da, ao fi nal da II Gran de
Gu er ra, et pour ca u se: a con cep ção do Wel fa re Sta te.

Optou-se, por tan to, pela fun da men ta ção fi lo só-
fi ca que des con si de ra os di re i tos do ho mem como
“na tu ra is”, e que tem como con cep ção a ne ces sá ria
in ter ven ção do Esta do, para que as so ci e da des – e,

so bre tu do seus ci da dãos – pos sam evo lu ir, cres cer,
se de sen vol ver, no res pe i to às di fe ren ças in di vi du a is,
com a ga ran tia dos di re i tos so ci a is e da eqüi da de en -
tre os ci da dãos.

Re cor de-se John Rawls, que afir ma: re que-
rem-se me di das que as se gu rem que as ne ces si da-
des bá si cas de to dos os ci da dãos se jam sa tis fe i tas,
de modo que to dos pos sam par ti ci par da vida po lí ti ca
e so ci al. (...) O ele men to cons ti tu ci o nal es sen ci al
em ques tão é o de que aba i xo de um cer to ní vel de 
bem-es tar ma te ri al e so ci al, e de tre i na men to e
edu ca ção, as pes so as sim ples men te não po-
dem-par ti ci par da so ci e da de como ci da dãos, e
mu i to me nos como ci da dãos igua is.

Con for me es cla re ce o Juiz Fe de ral Sér gio Fer -
nan do Moro, vis tos sob essa pers pec ti va, os di re i tos
de ca rá ter so ci al, e es pe ci fi ca men te o di re i to ao be ne-
fí cio da as sis tên cia so ci al, ad qui rem a mes ma dig ni-
da de de di re i tos fun da men ta is como a li ber da de, con -
si de ra da es sen ci al para o li vre de sen vol vi men to da
per so na li da de hu ma na e para o fun ci o na men to da
de mo cra cia.

Nes se sen ti do – e com essa abran gên cia – é
que não po de mos mais ace i tar que ido sos e de fi ci en-
tes in ca pa ci ta dos para o tra ba lho, e cuja fa mí lia não
tem con di ções de ga ran tir sua ma nu ten ção, con ti nu-
em im pe di dos do exer cí cio des se di re i to por um li mi te
de ren da per ca pi ta in fe ri or a ¼ de sa lá rio mí ni mo,
con for me de ter mi na o tex to le gal em vi gor. Tal de ter-
mi na ção ex clui da lis ta de be ne fi ciá ri os gran de nú me-
ro de pes so as: to dos aque les com urna ren da per ca -
pi ta igual a ¼ de sa lá rio mí ni mo, como se es tes se
en con tras sem num ou tro pa ta mar de ri que za.

Con si de ran do que a Lei nº 9.533, de 1997, cri ou
o pro gra ma fe de ral de ren da mí ni ma (an ti ga pro pos ta
do Se na do Fe de ral e an te ri or à Cons ti tu i ção de 88).
que, em seu art. 5º, de fi nia as fa mí li as ob je to do pro -
gra ma com ren da fa mi li ar per ca pi ta in fe ri or a meio
sa lá rio mí ni mo, nada jus ti fi ca que não se es ta be le ça o 
mes mo di re i to às fa mí li as que te nham sob sua guar da
ido sos ou pes so as por ta do ras de de fi ciên cia in ca pa-
ci ta dos para o tra ba lho.

Re tor nan do as ar gu men ta ções do Juiz Sér gio
Moro:

Embo ra pos sa exis tir con tro vér sia
quan to ao que é ra zoá vel, no que se re fe re
à con cre ti za ção dos di re i tos fun da men ta is,
prin ci pal men te em Cons ti tu i ção aber ta, há
que se exi gir, pelo me nos, co e rên cia do le-
gis la dor. Em caso de ma ni fes ta in co e rên cia,
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está-se di an te de ar bi tra ri e da de, que, como
tal, deve ser cen su ra da pelo Ju di ciá rio.

Se o le gis la dor con si de rou ne ces si ta do, na Lei
nº 9.533, de 1997, aque le per ten cen te à fa mí lia com
ren da per ca pi ta in fe ri or a meio sa lá rio mí ni mo, não
há como jus ti fi car que se te nha ser vi do de ou tro cri té-
rio, mais res tri to, para iden ti fi car o ti tu lar do di re i to fun -
da men tal pre vis to no art. 203, in ci so V, da Lei Ma i or.

Con clu í mos ci tan do no va men te o Juiz Sér gio
Moro:

A di fe ren ça do va lor do be ne fí cio em
um e ou tro caso em nada al te ra a cons ci en-
ti za ção do es ta do da ne ces si da de. O va lor
do be ne fí cio en con tra-se mais re la ci o na do
com a pos si bi li da de de quem con ta com o
en car go res pec ti vo do que pro pri a men te
com a ne ces si da de do be ne fi ciá rio. (...)
Enten der o con trá rio, se ria va lo ri zar ex ces si-
va men te um dis po si ti vo le gal em de tri men to
de todo o di plo ma. (...) Não deve ain da ser
alu di da toda di gres são ini ci al men te re a li za-
da acer ca da fun da men ta bi li da de do di re i to
ao be ne fí cio de as sis tên cia so ci al e sua ín ti-
ma re la ção com o pró prio re gi me de mo crá ti-
co. (...) No re gi me de mo crá ti co é o le gis la-
dor o prin ci pal res pon sá vel pela for mu la ção
de po lí ti cas pú bli cas.

Di an te do ex pos to, con to com a apro va ção dos
Se nho res Se na do res a esta pro po si tu ra, para que as -
sim se faça jus ti ça.

Sala das Ses sões, 18 de ju nho de 2002. – Se na-
dor Car los Be zer ra.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 8.742, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1993

Dis põe so bre a or ga ni za ção da
Assis tên cia So ci al e dá ou tras pro vi dên-
ci as.

....................................................................................
Art. 20. O be ne fí cio de pres ta ção con ti nu a da é a

ga ran tia de 1 (um) sa lá rio mí ni mo men sal à pes soa
por ta do ra de de fi ciên cia e ao ido so com 70 (se ten ta)
anos ou mais e que com pro vem não pos su ir me i os de 
pro ver a pró pria ma nu ten ção e nem de tê-la pro vi da
por sua fa mí lia.
....................................................................................

§ 3º Con si de ra-se in ca paz de pro ver a ma nu ten-
ção da pes soa por ta do ra de de fi ciên cia ou ido sa a fa -

mí lia cuja ren da men sal per ca pi ta seja in fe ri or a 1/4
(um quar to) do sa lá rio mí ni mo.
....................................................................................

LEI Nº 9.533, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1997

Au to ri za o Po der Exe cu ti vo a con ce-
der apo io fi nan ce i ro aos Mu ni cí pi os que
ins ti tu í rem pro gra mas de ga ran tia de ren -
da mí ni ma as so ci a dos a ações só ci o e du-
ca ti vas.

....................................................................................
Art 5º – Obser va das as con di ções de fi ni das nos

arts. 1º e 2º, e sem pre ju í zo da di ver si da de de li mi tes
ado ta dos pe los pro gra mas mu ni ci pa is, os re cur sos
fe de ra is se rão des ti na dos ex clu si va men te a fa mí li as
que se en qua drem nos se guin tes pa râ me tros, cu mu-
la ti va men te:

I – ren da fa mi li ar per ca pi ta in fe ri or a meio sa lá-
rio mí ni mo;

II – fi lhos ou de pen den tes me no res de ca tor ze
anos;

III – com pro va ção, pe los res pon sá ve is, da ma trí-
cu la e fre qüên cia de to dos os seus de pen den tes en -
tre sete e ca tor ze anos, em es co la pú bli ca ou em pro -
gra mas de edu ca ção es pe ci al.

§ 1º Para os efe i tos des ta Lei, con si de ra-se fa -
mí lia a uni da de nu cle ar, even tu al men te am pli a da por
ou tros in di ví du os que com ela pos su am la ços de pa -
ren tes co, que for me um gru po do més ti co, vi ven do
sob o mes mo teto e man ten do sua eco no mia pela
con tri bu i ção de seus mem bros.

§ 2º Se rão com pu ta dos para cál cu lo da ren da
fa mi li ar os va lo res con ce di dos a pes so as que já usu -
fru am de pro gra mas fe de ra is ins ti tu í dos de acor do
com pre ce i tos cons ti tu ci o na is, tais como pre vi dên cia
ru ral, se gu ro-de sem pre go e ren da mí ni ma a ido sos e
de fi ci en tes, bem como pro gra mas es ta du a is e mu ni ci-
pa is de com ple men ta ção pe cu niá ria.

§ 3º Ine xis tin do es co la pú bli ca ou vaga na rede
pú bli ca na lo ca li da de de re si dên cia da cri an ça, a exi -
gên cia de que tra ta o in ci so III do ca put des te ar ti go
po de rá ser cum pri da me di an te a com pro va ção de
ma trí cu la em es co la pri va da.

§ 4º Será ex clu í do do be ne fí cio, pelo pra zo de
cin co anos, ou de fi ni ti va men te, se re in ci den te, o be-
ne fi ciá rio que pres tar de cla ra ção fal sa, ou usar de
qual quer ou tro meio ilí ci to para ob ten ção de van ta-
gens.

§ 5º Sem pre ju í zo da san ção pe nal, o be ne fi ciá-
rio que go zar ili ci ta men te do au xí lio será obri ga do a
efe tu ar o res sar ci men to in te gral da im por tân cia re ce-
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bi da, em pra zo a ser es ta be le ci do pelo Po der Exe cu ti-
vo, cor ri gi da com base no ín di ce de cor re ção dos tri -
bu tos fe de ra is.

§ 6º Ao ser vi dor pú bli co ou agen te de en ti da de
con ve ni a da que a in cor ra para ilí ci to pre vis to nes te ar-
ti go, in se rin do ou fa zen do in se rir de cla ra ção fal sa em
do cu men to que deva pro du zir efe i to pe ran te o pro gra-
ma, apli ca-se, além das san ções pe na is e ad mi nis tra-
ti vas ca bí ve is, mul ta nun ca in fe ri or ao do bro dos ren -
di men tos ile gal men te pa gos, cor ri gi dos com base no
ín di ce de cor re ção dos tri bu tos fe de ra is.

§ 7º O des cum pri men to da fre qüên cia es co lar
mí ni ma por par te da cri an ça cuja fa mí lia seja be ne fi ci-
a da pelo pro gra ma le va rá à ime di a ta sus pen são do
be ne fí cio cor res pon den te.
....................................................................................

CONSTITUIÇÃO FEDERAL

....................................................................................
Art. 203. A as sis tên cia so ci al será pres ta da a

quem dela ne ces si tar, in de pen den te men te de con tri-
bu i ção à se gu ri da de so ci al, e tem por ob je ti vos:
....................................................................................

V – a ga ran tia de um sa lá rio mí ni mo de be ne fí-
cio men sal à pes soa por ta do ra de de fi ciên cia e ao
ido so que com pro vem não pos su ir me i os de pro ver à
pró pria ma nu ten ção ou de tê-la pro vi da por sua fa mí-
lia, con for me dis pu ser a lei.
....................................................................................

(À Co mis são de Assun tos So ci a is –
de ci são ter mi na ti va.)

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 176, DE 2002

Alte ra a Lei nº 9.796, de 5 de maio
de 1999, que dis põe so bre a com pen sa-
ção fi nan ce i ra en tre o re gi me ge ral de
pre vi dên cia so ci al e os re gi mes de pre vi-
dên cia dos ser vi do res da união, dos es-
ta dos, do dis tri to fe de ral e dos mu ni cí pi-
os, nos ca sos de con ta gem re cí pro ca de
tem po de con tri bu i ção para efe i to de
apo sen ta do ria, e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O ca put do art. 5º da Lei nº 9.796, de 5 de 

maio de 1999, pas sa a vi ger com a se guin te re da ção:
“Art. 5º Os re gi mes ins ti tu i do res apre sen ta rão

aos re gi mes de ori gem, os da dos re la ti vos aos be ne fí-
ci os em ma nu ten ção na data da en tra da em vi gor

des ta lei, con ce di dos a par tir da pro mul ga ção da
Cons ti tu i ção Fe de ral. (NR)”

Art. 2º Essa lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

A Lei nº 9.796, de 5 de maio de 1999, dis ci pli na
a com pen sa ção fi nan ce i ra en tre o re gi me ge ral de
pre vi dên cia so ci al e os re gi mes de pre vi dên cia dos
ser vi do res da união, dos es ta dos, do dis tri to fe de ral e
dos mu ni cí pi os, nos ca sos de con ta gem re cí pro ca de
tem po de con tri bu i ção para efe i to de apo sen ta do ria.

O art. 5º da men ci o na da lei, de ter mi na va ori gi-
nal men te, que os re gi mes ins ti tu i do res de ve ri am
apre sen tar aos re gi mes de ori gem, os da dos re la ti vos
aos be ne fí ci os em ma nu ten ção, con ce di dos a par tir
da pro mul ga ção da Cons ti tu i ção Fe de ral, no pra zo de
até de zo i to me ses da data de en tra da em vi gor da lei.

Esse pra zo mos trou-se com ple ta men te ine xe-
qüí vel, e foi am pli a do, por meio de me di da pro vi só ria,
para trin ta e seis me ses, ten do en ce na do no dia 6 de
maio pró xi mo pas sa do.

Po rém, o pra zo de trin ta e seis me ses tam bém
mos trou-se ine xe qüí vel, pois quan do des te pra zo, no
iní cio do cor ren te mês, ape nas 20 es ta dos de fe de ra-
ção, o Dis tri to Fe de ral, 11 ca pi ta is de es ta dos e 80
mu ni cí pi os ha vi am pro ces sa do, de vi da men te, re que-
ri men tos de com pen sa ção pre vi den ciá ria jun to ao
Insti tu to Na ci o nal do Se gu ro So ci al – INSS. Ou seja,
ape nas 112 en tes da fe de ra ção, in clu in do es ta dos, o
Dis tri to Fe de ral e mu ni cí pi os, em um to tal de 5.533,
en con tram-se em si tu a ção re gu lar. Por tan to, 98% dos 
en tes da fe de ra ção, ain da es tão por ini ci ar a com pen-
sa ção fi nan ce i ra en tre os re gi mes pre vi den ciá ri os.

A ra zão prin ci pal para esta si tu a ção de cor re da
pró pria com ple xi da de da or ga ni za ção dos re gi mes
pre vi den ciá ri os. Sen do que uma vez im ple men ta da
esta com pen sa ção, se ini ci a rá um acer to e con tas
que per du ra rá por mu i tos e mu i tos anos, pra ti ca men-
te para sem pre.

Ou tro fa tor de ter mi nan te é a no tó ria de fi ciên cia
de pes so al no Mi nis té rio da Pre vi dên cia e Assis tên cia
So ci al – MPAS que tra ta das ques tões da re fe ri da
com pen sa ção, só para re for çar este ar gu men to gos -
ta ría mos de tra zer a ba i la um fato con cre to ocor ri do
du ran te esse pe río do de 36 me ses em que es te ve
aber to o pra zo para ga ran tir o es to que, onde ape nas
2% dos en tes da fe de ra ção ini ci a ram seu pro ces so.

Após todo um pro ces so de en vio de do cu men-
tos e pre en chi men to de for mu lá ri os, o mu ni cí pio de
Mo re no em Per nam bu co teve a li be ra ção para as si-
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nar o seu con vê nio de com pen sa ção, e essa tra mi ta-
ção no MPAS de mo rou exa tos 104 dias. Ou seja, no
pe río do de 36 me ses onde ape nas 2% dos in te res sa-
dos se ma ni fes ta ram em re la ção a com pen sa ção está 
ha ven do uma de mo ra su pe ri or a três me ses so men te
nos pro ce di men tos in ter nos do MPAS. E quan to tem -
po de mo ra ria para aten der os ou tros 98% res tan tes?

Por es tas ra zões , en ten de mos que não deva-se 
es ta be le cer um pra zo para o re ce bi men to do es to que
da com pen sa ção , con for me dis põe o Pro je to de Lei
que sub me te mos à de li be ra ção des te Con gres so Na -
ci o nal, ci en te de es tar mos pro ce den do na me lhor for -
ma de di re i to para o tra to des ta ques tão.

Sala das Ses sões, 18 de ju nho de 2002. – Se na-
dor Car los Wil son

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SUBSECRETARIA DE ATA

LEI Nº 9.796, DE 5 DE MAIO DE 1999

Dis põe so bre a com pen sa ção fi nan-
ce i ra en tre o Re gi me Ge ral de Pre vi dên-
cia So ci al e os re gi mes de pre vi dên cia
dos ser vi do res da União, dos Esta dos,
do Dis tri to Fe de ral e dos Mu ni cí pi os, nos
ca sos de con ta gem re cí pro ca de tem po
de con tri bu i ção para efe i to de apo sen ta-
do ria, 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 5º Os re gi mes ins ti tu i do res apre sen ta rão
aos re gi mes de ori gem, no pra zo má xi mo de de zo i to
me ses a con tar da data da en tra da em vi gor des ta lei,
os da dos re la ti vos aos be ne fí ci os em ma nu ten ção
nes sa data, con ce di dos a par tir da pro mul ga ção da
Cons ti tu i ção Fe de ral.

Pa rá gra fo úni co. A com pen sa ção fi nan ce i ra em
atra so re la ti va aos be ne fí ci os de que tra ta este ar ti go
será cal cu la da mul ti pli can do-se a ren da men sal ob ti-
da para o úl ti mo mês, de acor do com o pro ce di men to
de ter mi na do nos arts. 3º e 4º, pelo nú me ro de me ses
em que o be ne fí cio foi pago até en tão.
....................................................................................

(À Co mis são de Assun tos So ci a is –
de ci são ter mi na ti va.)

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

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A Pre si-
dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que o Se nhor Pre si den-
te da Re pú bli ca ado tou, em 14 de ju nho de 2002 e pu -
bli cou no dia 17 do mes mo mês e ano, a Me di da Pro -
vi só ria nº 39, que “Alte ra a Lei nº 9.615, de 24 de mar -
ço de 1998, que ins ti tui nor mas ge ra is so bre des por to
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

PL

José Alen car

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 Fon se ca Jú ni or

PSDB

Ju tahy Ju ni or Chi co da Prin ce sa
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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/PC do B)

José Anto nio Alme i da Ha rol do Lima

PHS

Ro ber to Argen ta

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: 17-6-2002
– De sig na ção Co mis são: 18-6-2002(SF)
– Insta la ção da Co mis são: 19-6-2002
– Emen das: até 23-6-2002

(7º dia da pu bli ca ção)
– Pra zo fi nal na Co mis são: 17-6-2002 a 30-6-2002

(14º dia)
– Re mes sa do pro ces so à CD: 30-6-2002
– Pra zo na CD: de 1-8-2002 a 14-8-2002

(15º ao 28º dia)
– Re ce bi men to pre vis to no SF: 14-8-2002
– Pra zo no SF: de 15-8-2002 a 28-8-2002

(42º dia)
– Se mo di fi ca do, de vo lu ção à CD: 28-8-2002
– Pra zo para apre ci a ção das 
mo di fi ca ções do SF, pela CD:  de 29-8 a 31-8-2002

(43º ao 45º dia)
– Re gi me de ur gên cia,
obs tru in do a pa u ta a par tir de: 1º-9-2002

(46º dia)

– Pra zo fi nal no Con gres so: 15-9-2002 (60 dias)

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Srs. Se -
na do res, co mu ni co a V. Exªs que os mem bros ele i tos
do Con se lho de Co mu ni ca ção So ci al re u nir-se-ão na
pró xi ma ter ça-fe i ra, 25 de ju nho, às 18h30min, na
Sala nº 6 da Ala Se na dor Nilo Co e lho, com o ob je ti vo
de ele ge rem seu Pre si den te e Vice-Pre si den te, em
obe diên cia aos arts. 8º e 5º da Lei nº 8.389, de de-
zem bro de 1991.

Infor mo, ain da, que o re fe ri do Con se lho re a li za-
rá re u nião na ma nhã da quar ta-fe i ra se guin te, dia 26,
para tra tar de as sun to de sua eco no mia in ter na.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – So bre a
mesa, re que ri men to que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá-
rio, Se na dor Car los Wil son.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 387, DE 2002

Se nhor Pre si den te ,
Re que re mos, nos ter mos re gi men ta is, seja en -

vi a do ao go ver no is ra e len se um ape lo para que re-
con si de re sua de ci são de cons tru ir um muro para se -
pa rar o nor te do Esta do de Isra el da Cis jor dâ nia.

Jus ti fi ca ção

De acor do com o no ti ciá rio in ter na ci o nal Isra el
ini ci ou a cons tru ção da pri me i ra fase de um muro de
ci men to e ara me que de ve rá di vi dir ain da mais is ra e-
len ses e pa les ti nos. Um pro je to for te men te im pul si o-
na do pelo go ver no de Ari el Sha ron e cri ti ca do pela
Au to ri da de Pa les ti na.

Nele de ve rão ser ins ta la dos no to tal, o muro terá 
364 qui lô me tros de ex ten são e se pa ra rá gran de par te
do ter ri tó rio is ra e len se da Cis jor dâ nia.

Amos Ya ron, Di re tor-Ge ral do Mi nis té rio da
De fe sa is ra e len se, dis se que a cons tru ção da bar -
re i ra de se gu ran ça pro pos ta, uma cer ca ele tri za da
fe i ta de elos de ca de ia, com de ten to res de mo vi-
men to e es tra das mar gi na is para per mi tir pa tru lhas,
cus ta rá 1 mi lhão de dó la res por qui lô me tro. Tais
sen so res elé tri cos po de rão de tec tar qual quer pes -
soa que ten te ul tra pas sá-lo. O “Muro de Isra el” cor -
re rá de Gil boa, no Nor te, ao de ser to da Ju déia
(Sul), com bar re i ras ele trô ni cas e tro pas es ta ci o na-
das em três pon tos. De acor do com o jor nal is ra e-
len se “Ha aretz”, a cer ca in te i ra deve atin gir 115 qui-
lô me tros.

O lí der pa les ti no Ias ser Ara fat cri ti cou o “Muro
de Isra el” di zen do que é uma me di da ra cis ta. “É uma
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vi o la ção cor rom pi da da nos sa ter ra, um ato de ra cis-
mo e apart he id que nós re pro va mos to tal men te”, dis -
se Ara fat a re pór te res du ran te uma vi si ta a es co las da 
ci da de de Ra mal lah, na Cis jor dâ nia.

O mi nis tro pa les ti no Saeb Ere kat acu sou Isra el
de ten tar di vi dir os ter ri tó ri os pa les ti nos em pe que nos
dis tri tos e “dar iní cio a um novo sis te ma de ‘apart he-
id’, mu i to pior do que aque le que exis tiu na Áfri ca do
Sul.”

La u ra Bush, pri me i ra-dama dos Esta dos Uni-
dos, dis se que a cons tru ção de uma cer ca de se gu-
ran ça ao lon go da fron te i ra de Isra el com a Cis jor dâ-
nia não pa re ce ser um si nal de paz. E o se cre tá rio-ge-
ral da Liga Ára be, Amr Mus sa afir mou que “Se ria pre -
ci so du pli car es for ços para pôr fim à ocu pa ção, de i xar
de cons tru ir co lô ni as e des man te lar os as sen ta men-
tos exis ten tes em vez de cons tru ir uma cer ca de se -
pa ra ção”.

Essa cer ca está a nos tra zer tris tes lem bran ças
como por exem plo o muro de Ber lim ou o muro le van-
ta do en tre os Esta dos Uni dos e Mé xi co, edi fi ca do
para im pe dir o di re i to de ir e vir das pes so as. Esta mos
no iní cio de um novo sé cu lo e es sas prá ti cas não po -
dem mais ser ace i tas pelo mun do ci vi li za do. Esse tipo
de cons tru ção re for ça a se pa ra ção en tre os po vos ao
in vés de uni-los.

O Se na do Bra si le i ro pre ci sa en vi ar si na is ine-
quí vo cos con tra qual quer tipo de dis cri mi na ção en tre
pa les ti nos e ju de us. É ne ces sá rio que de mons tre mos
nos sa dis po si ção para con tri bu ir mos com a cons tru-
ção da paz en tre ára bes e ju de us.

Sala das Ses sões, 18 de ju nho de 2002. – Edu-
ar do Su plicy

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

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – O re que-
ri men to lido irá à Co mis são de Re la ções Exte ri o res e
De fe sa Na ci o nal.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A Pre si-
dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que a Me di da Pro vi só-
ria nº 40, de 2002, que “Abre cré di to ex tra or di ná rio,
no va lor de R$ 326.075.000,00, em fa vor do Mi nis té rio
de Mi nas e Ener gia, para os fins que es pe ci fi ca”, será
en ca mi nha da, nos ter mos do § 1º do art. 2º da Re so-
lu ção nº 1, de 2001-CN, e do § 6º do art. 2º da Re so lu-
ção nº 1, de 2002-CN, à Co mis são Mis ta de Pla nos,
Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção, após o tér mi no
do pra zo para re ce bi men to de emen das.

Fica es ta be le ci do o se guin te ca len dá rio de tra -
mi ta ção:

MPV Nº 40

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Pas-
sa-se à 

Item 1:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 106, DE 2001
(Em re gi me de ur gên cia – art. 336, II,
do Re gi men to Inter no, nos ter mos do 

Re que ri men to nº 376, de 2002)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Lei da Câ ma ra nº 106, de 2001 (nº
1.698/99, na Casa de ori gem), de ini ci a ti va
do Pre si den te a Re pú bli ca, que al te ra o art.
16 da Lei nº 8.935, de 18 de no vem bro de
1994, que re gu la men ta o art. 236 da Cons ti-
tu i ção Fe de ral (cri té rio para pre en chi men to
de va gas para in gres so na ati vi da de no ta ri al
ou de re gis tro), ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 327, 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 Ger son Ca-
ma ta, fa vo rá vel, com voto se pa ra do, con trá-
rio, do Se na dor José Edu ar do Du tra.

Du ran te o pra zo re gi men tal de cin co dias úte is
pe ran te a Mesa, fo ram ofe re ci das as Emen das nºs 1 
e 2, de ple ná rio.

Con ce do a pa la vra ao Re la tor, Se na dor Ger son
Ca ma ta.

PARECER Nº 599, DE 2002
 (DE PLENÁRIO) EM SUBSTITUIÇÃO À

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E CIDADANIA]

Ju nho  de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  19 12337

    179JUNHO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES. Para
profe rir pa re cer. Sem re vi são do ora dor) – Sr. Pre si-
den te, Srªs e Srs. Se na do res, o avul so que está so bre
as me sas con tém o re la tó rio an te ri or so bre esse pro -
je to, fe i to por mim na Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti-
ça e Ci da da nia. Ele ex pli ca o por quê do pro je to de lei,
o por quê da men sa gem pre si den ci al e a cor re ção que 
está sen do fe i ta na le gis la ção atu al.

Este pa re cer que apre sen to ago ra, den tro do
que de ter mi na o Re gi men to Inter no, vai abor dar ape -
nas as duas emen das apre sen ta das em ple ná rio e
que se rão re la ta das nes te ins tan te.

I – Re la tó rio

Re tor na a esta Co mis são o Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 106, de 2001, de au to ria do Po der Exe cu ti-
vo, que “al te ra o art. 16 da Lei nº 8.935, de 18 de no -
vem bro de 1994, que re gu la men ta o art. 236 da Cons -
ti tu i ção Fe de ral”, a fim de que se jam exa mi na das as
Emen das nºs 1 e 2, que lhe fo ram ofe re ci das em ple -
ná rio, am bas com o es co po de acres cen tar pa rá gra-
fos ao art. 18 da Lei dos Ser vi ços No ta ri a is e de Re -
gis tros.

II – Aná li se

Com a Emen da nº 1, de mons tran do mais uma
vez sua gran de pre o cu pa ção com a mo ra li da de e a
trans pa rên cia no tra to da co i sa pú bli ca, o Se na dor
José Edu ar do Du tra pro põe o acrés ci mo de pa rá gra fo
ao art. 18 da Lei nº 8.935, para es ta be le cer dois re qui-
si tos a se rem obe de ci dos quan do da re a li za ção de
con cur sos de re mo ção.

A pri me i ra exi gên cia se ria a ob ser vân cia do dis -
pos to no ca put do art. 15, ou seja, a par ti ci pa ção, em
to das as suas fa ses, da Ordem dos Advo ga dos do
Bra sil, do Mi nis té rio Pú bli co, de um no tá rio e de um
re gis tra dor.

Esse re qui si to se ria, a nos so ver, uma mera re -
pe ti ção da nor ma já cons tan te do pró prio art. 15, a
qual se apli ca às duas mo da li da des de con cur so: de
pro vi men to e de re mo ção. Por tan to, a in clu são da
mes ma exi gên cia em ou tro dis po si ti vo da lei tor na-se
des ne ces sá ria.

O se gun do re qui si to se ria a obri ga to ri e da de de
que o edi tal de aber tu ra do con cur so con te nha ex-
pres sa men te os tí tu los ad mis sí ve is para a ha bi li ta-
ção, bem como a pon tu a ção a ser atri bu í da a cada tí -
tu lo.

Não há como ima gi nar um con cur so de tí tu los
cujo edi tal não es ta be le ça com exa ti dão qua is tí tu los
po dem ser apre sen ta dos e o va lor, em pon tos, de

cada es pé cie de tí tu lo; afi nal, tra ta-se de con cur so de
tí tu los. Qu al quer con cur so de tí tu los que não con te-
nha es sas dis po si ções mí ni mas será, an tes de tudo,
ab sur do, além de fe rir prin cí pi os co me zi nhos do Di re i-
to Admi nis tra ti vo, como o da im pes so a li da de e da pu -
bli ci da de (trans pa rên cia) e, por tan to, in qui na do de
nu li da de. Não se ria, pois, ne ces sá rio in clu ir na lei o
ób vio, isto é, que o con cur so de tí tu los deve se re fe rir
aos tí tu los ace i tos ou ao seu va lor.

Re sul tan te da mes ma pre o cu pa ção com a li su ra
no pro ces so de pre en chi men to das va gas nos ser vi-
ços no ta ri a is e de re gis tro, a Emen da nº 2, de au to ria
do Se na dor Tião Vi a na, pro põe o acrés ci mo de dois
pa rá gra fos ao art. 18 da Lei nº 8.935, de 1994: o pri -
me i ro, para im pe dir que seja con si de ra do tí tu lo o tem -
po de exer cí cio de qual quer ati vi da de pro fis si o nal, ex -
ce to a efe ti va ti tu la ri da de em ser vi ço no ta ri al ou re gis-
tral; o se gun do, para que as va gas des ti na das à re mo-
ção, se não fo rem pre en chi das, por de sin te res se ou
ine xis tên cia de can di da tos, que o se jam no con cur so
de pro vi men to.

Qu an to à ex clu são do tem po de qual quer ou tra
ati vi da de pro fis si o nal do rol de tí tu los ad mis sí ve is no
con cur so, deve-se es cla re cer que a dis po si ção re pre-
sen ta ria um pri vi lé gio ina ce i tá vel para aque les ti tu la-
res que nun ca exer ce ram ou tras fun ções de sig ni fi ca-
ti va re le vân cia, tais como, a ma gis tra tu ra, o ma gis té-
rio de ní vel su pe ri or em ciên ci as ju rí di cas (in clu si ve,
di re i to no ta ri al e re gis tral), o Mi nis té rio e a Advo ca cia
Pú bli ca, en tre ou tras. Sig ni fi ca ria, igual men te, uma
dis cri mi na ção in jus ti fi cá vel con tra aque les ti tu la res de 
ser ven ti as ex tra ju di ci a is que, du ran te al gum pe río do
de suas vi das, de di ca ram-se a fun ções ju rí di cas tão
no bres.

A bem da ver da de, a sim ples pre vi são cons ti tu-
ci o nal da ma nu ten ção do con cur so de re mo ção para
ati vi da des no ta ri a is e de re gis tro já se con si de ra uma
gran de e jus ta con quis ta da clas se dos ta be liães e ofi -
ci a is de re gis tro.

Além do mais, não se ria co e ren te com o prin cí-
pio cons ti tu ci o nal da efi ciên cia dis pen sar, num con-
cur so de tí tu los, o gran de vo lu me de co nhe ci men tos
ju rí di cos e a im por tan te ex pe riên cia no tra to do di re i to
que fun ções como a de pro fes sor de di re i to, ad vo ga-
do, juiz ou pro mo tor de jus ti ça pro pi ci am ao res pec ti-
vo pro fis si o nal. O pri vi lé gio iria tam bém de en con tro
ao prin cí pio da im pes so a li da de.

E, no que toca ao de sin te res se por va gas ofe re-
ci das nos con cur sos para os ser vi ços no ta ri a is e de
re gis tro, a Lei nº 8.935, de 1994, já dis põe de dis po si-
ti vo es pe cí fi co para a so lu ção do pro ble ma:
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Art. 44. Ve ri fi ca da a ab so lu ta im pos si-
bi li da de de se pro ver, atra vés de con cur so
pú bli co, a ti tu la ri da de de ser vi ço no ta ri al
ou de re gis tro, por de sin te res se ou ine xis-
tên cia de can di da tos, o ju í zo com pe ten te
pro po rá à au to ri da de com pe ten te a ex tin-
ção do ser vi ço e a ane xa ção de suas atri -
bu i ções ao ser vi ço da mes ma na tu re za
mais pró xi mo ou àque le lo ca li za do na
sede do res pec ti vo Mu ni cí pio ou de Mu ni-
cí pio con tí guo.

Além dis so, em vis ta do sis te ma de dis tri bu i ção
das va gas en tre os con cur sos de pro vi men to e de re -
mo ção, no qual se ado tou o cri té rio da data de va cân-
cia da ti tu la ri da de, uma vaga por ven tu ra não pre en-
chi da no con cur so de re mo ção, pro va vel men te, será
ob je to do con cur so de pro vi men to no pró xi mo cer ta-
me.

III –  Voto

À vis ta do ex por to, opi na mos pela re je i ção das
Emen das de Ple ná rio nºs 1 e 2, ofe re ci das ao Pro je to
de Lei da Câ ma ra nº 106, de 2001.

É o re la tó rio, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do-
res.

É o se guin te o pa re cer na ín te gra:

PARECER Nº    ,  DE 2002
(De Ple ná rio)

Em subs ti tu i ção à Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, so bre
as Emen das nos 1 e 2, de Ple ná rio, ao
Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 106, de 2001,
que al te ra o art. 16 da Lei nº 8.935, de 18
de no vem bro de 1994, que re gu la men ta o 
art.236 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Re la tor: Se na dor Ger son Ca ma ta

I – Re la tó rio

Re tor na a esta Co mis são o Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 106, de 2001, de au to ria do Po der Exe cu ti-
vo, que “al te ra o art. 16 da Lei nº 8.935, de 18 de no -
vem bro de 1994, que re gu la men ta o art. 236 da Cons -
ti tu i ção Fe de ral”, a fim de que se jam exa mi na das as
Emen das nºs 1 e 2, que lhe fo ram ofe re ci das em Ple -
ná rio, am bas com o es co po de acres cen tar pa rá gra-
fos ao art. 18 da lei dos Ser vi ços No ta ri a is e de Re gis-
tros.

II – Aná li se

Com a Emen da nº 1, de mons tran do mais uma
vez sua gran de pre o cu pa ção com a mo ra li da de e a
trans pa rên cia no tra to da co i sa pú bli ca, o Se na dor
José Edu ar do Du tra pro põe o acrés ci mo de pa rá gra fo
ao art. 18 da Lei nº 8.935, de 1994, para es ta be le cer
dois re qui si tos a se rem obe de ci dos quan do da re a li-
za ção de con cur sos de re mo ção.

A pri me i ra exi gên cia se ria a ob ser vân cia do dis -
pos to no ca put do art. 15, ou seja, a par ti ci pa ção, em
to das as suas fa ses, da Ordem dos Advo ga dos do
Bra sil, do Mi nis té rio Pú bli co, de um no tá rio e de um
re gis tra dor.

Esse re qui si to se ria, a nos so ver, uma mera re -
pe ti ção da nor ma já cons tan te do pró prio art. 15, a
qual se apli ca às duas mo da li da des de con cur so: de
pro vi men to e de re mo ção. Por tan to, a in clu são da
mes ma exi gên cia em ou tro dis po si ti vo da lei toma-se
des ne ces sá ria.

O se gun do re qui si to se ria a obri ga to ri e da de de
que o edi tal de aber tu ra do con cur so con te nha ex-
pres sa men te os tí tu los ad mis sí ve is para a ha bi li ta-
ção, bem como a pon tu a ção a ser atri bu í da a cada tí -
tu lo.

Não há como ima gi nar um con cur so de tí tu los
cujo edi tal não es ta be le ça com exa ti dão qua is tí tu los
po dem ser apre sen ta dos e o va lor, em pon tos, de
cada es pé cie de tí tu lo; afi nal, tra ta-se de con cur so de
tí tu los. Qu al quer con cur so de tí tu los que não con te-
nha es sas dis po si ções mí ni mas será, an tes de tudo,
ab sur do, além de fe rir prin cí pi os co me zi nhos do di re i-
to ad mi nis tra ti vo, como o da im pes so a li da de e da pu -
bli ci da de (trans pa rên cia) e, por tan to, in qui na do de
nu li da de. Não se ria, pois, ne ces sá rio in clu ir na lei o
ób vio, isto é, que o con cur so de tí tu los deve se re fe rir
aos tí tu los ace i tos ou ao seu va lor.

Re sul tan te da mes ma pre o cu pa ção com a li su ra
no pro ces so de pre en chi men to das va gas nos ser vi-
ços no ta ri a is e de re gis tro, a Emen da nº 2, de au to ria
do Se na dor Tião Vi a na, pro põe o acrés ci mo de dois
pa rá gra fos ao art. 18 da Lei nº 8.935, de 1994: o pri -
me i ro, para im pe dir que seja con si de ra do tí tu lo o tem -
po de exer cí cio de qual quer ati vi da de pro fis si o nal, ex -
ce to a efe ti va ti tu la ri da de em ser vi ço no ta ri al ou re gis-
tral; o se gun do, para que as va gas des ti na das à re mo-
ção, se não fo rem pre en chi das, por de sin te res se ou
ine xis tên cia de can di da tos, que o se jam no con cur so
de pro vi men to.

Qu an to à ex clu são do tem po de qual quer ou tra
ati vi da de pro fis si o nal do rol de tí tu los ad mis sí ve is no
con cur so, deve-se es cla re cer que a dis po si ção re pre-

Ju nho  de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  19 12339

    181JUNHO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



sen ta ria um pri vi lé gio ina ce i tá vel para aque les ti tu la-
res que nun ca exer ce ram ou tras fun ções de sig ni fi ca-
ti va re le vân cia, tais como, a ma gis tra tu ra, o ma gis té-
rio de ní vel su pe ri or em ciên ci as ju rí di cas (in clu si ve,
di re i to no ta ri al e re gis tral), o Mi nis té rio e a Advo ca cia
Pú bli ca, en tre ou tras. Sig ni fi ca ria, igual men te, uma
dis cri mi na ção in jus ti fi cá vel con tra aque les ti tu la res de 
ser ven ti as ex tra ju di ci a is que, du ran te al gum pe río do
de suas vi das, de di ca ram-se a fun ções ju rí di cas tão
no bres.

A bem da ver da de, a sim ples pre vi são cons ti tu-
ci o nal da ma nu ten ção do con cur so de re mo ção para
ati vi da des no ta ri a is e de re gis tro já se con si de ra uma
gran de e jus ta con quis ta da clas se dos ta be liães e ofi -
ci a is de re gis tro.

Além do mais, não se ria co e ren te com o prin cí-
pio cons ti tu ci o nal da efi ciên cia dis pen sar, num con-
cur so de tí tu los, o gran de vo lu me de co nhe ci men tos
ju rí di cos e a im por tan te ex pe riên cia no tra to do di re i to
que fun ções como a de pro fes sor de di re i to, ad vo ga-
do, juiz ou pro mo tor de jus ti ça pro pi ci am ao res pec ti-
vo pro fis si o nal. O pri vi lé gio iria tam bém de en con tro
ao prin cí pio da im pes so a li da de.

E, no que toca ao de sin te res se por va gas ofe re-
ci das nos con cur sos para os ser vi ços no ta ri a is e de
re gis tro, a Lei nº 8.935, de 1994, já dis põe de dis po si-
ti vo es pe cí fi co para a so lu ção do pro ble ma:

Art. 44. Ve ri fi ca da a ab so lu ta im pos si bi li da de de
se pro ver, atra vés de con cur so pú bli co, a ti tu la ri da de
de ser vi ço no ta ri al ou de re gis tro, por de sin te res se ou
ine xis tên cia de can di da tos, o ju í zo com pe ten te pro po-
rá à au to ri da de com pe ten te a ex tin ção do ser vi ço e a
ane xa ção de suas atri bu i ções ao ser vi ço da mes ma
na tu re za mais pró xi mo ou àque le lo ca li za do na sede
do res pec ti vo Mu ni cí pio ou de Mu ni cí pio con tí guo.

Além dis so, em vis ta do sis te ma de dis tri bu i ção
das va gas en tre os con cur sos de pro vi men to e de re -
mo ção, no qual se ado tou o cri té rio da data de va cân-
cia da ti tu la ri da de, uma vaga por ven tu ra não pre en-
chi da no con cur so de re mo ção, pro va vel men te, será
ob je to do con cur so de pro vi men to no pró xi mo cer ta-
me.

III – Voto

À vis ta do ex pos to, opi na mos pela re je i ção das
Emen das de Ple ná rio nºs 1 e 2, ofe re ci das ao Pro je to
de Lei da Câ ma ra nº 106, de 2001.

Sala da Co mis são, – Ger son Ca ma ta.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – O pa re-

cer é pela re je i ção das emen das.

Có pi as do pa re cer en con tram-se à dis po si ção
das Srªs e Srs. Se na do res em suas res pec ti vas ban -
ca das.

Com ple ta da a ins tru ção da ma té ria, pas sa-se à
dis cus são em con jun to do pro je to e das emen das, em 
tur no úni co. (Pa u sa.)

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Edu ar do Su-
plicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP.
Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den-
te, em pri me i ro lu gar, gos ta ria de res sal tar que a Li de-
ran ça da Opo si ção não as si nou o re que ri men to de ur -
gên cia so bre a pre sen te ma té ria, mas en ten de mos
que, uma vez apro va do o re que ri men to na ses são de
12 de ju nho, ago ra nos cabe de ba ter e vo tar a ma té-
ria.

Cu i da o pro je to em epí gra fe que a al te ra ção que
se pre ten de seja fe i ta ao ar ti go 16 da Lei nº 8.935, de
18 de no vem bro de 1996, que tra ta do pre en chi men to
de va gas de ser ven ti as no ta ri a is ou de re gis tro.

Con so an te tal dis po si ti vo, dois ter ços das va gas
exis ten tes de vem ser pre en chi das me di an te con cur so
pú bli co de pro vas e tí tu los, fa cul tan do-se a pos tu la-
ção a todo ci da dão bra si le i ro por ta dor de di plo ma de
ba cha rel em di re i to ou que, nos ter mos do § 2º do art.
15 do mes mo di plo ma le gal, con te dez anos de exer -
cí cio de ati vi da de no ta ri al ou de re gis tro. O ter ço das
va gas re ma nes cen tes deve ser pre en chi do por re mo-
ção, me di an te con cur so de pro vas e tí tu los.

Bus ca-se, por meio da pro po si ção, eli mi nar a
exi gên cia de con cur so de pro vas para o pre en chi-
men to das va gas re ser va das para re mo ção; a es co-
lha, por tan to, pas sa ria a ser fe i ta por sim ples ava li a-
ção de tí tu los.

Na ex po si ção de mo ti vos, sus ten tou o en tão Mi -
nis tro da Jus ti ça José Car los Dias que ha ve ria um
equí vo co na dis po si ção, sem, con tu do, es cla re cer se
o erro se ria de or dem me ra men te for mal ou ma te ri al.

Em ver da de, não há erro de es pé cie al gu ma. A
ma té ria foi ob je to de con si de ra ção ex plí ci ta do Se na-
do Fe de ral e a von ta de do le gis la dor res tou cla ra. Na
pri me i ra vez que o tema veio à ba i la, a men ci o na da
“me di da sa ne a do ra” do equí vo co, a Emen da nº 2, da
CCJ, ao pro je to de Lei da Câ ma ra nº 16/94, do qual
re sul tou a Lei nº 8.935/94, foi re ti ra da pelo Re la tor da
ma té ria, o en tão Se na dor Mag no Ba ce lar, após apre -
sen ta ção de re que ri men to de mi nha au to ria que vi sa-
va à re je i ção da emen da, de au to ria da pró pria re la to-
ria.

Por cer to, para que não ca ís se no ri dí cu lo a ex -
pres são “con cur so de tí tu los”, é que se cu nhou a ex -
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pres são “con cur so de pro va de tí tu los”, já re pu di a da e 
que ora in ten ta-se res ta u rar.

Ade ma is, a im pug na ção do dis po si ti vo cons tan-
te da Lei nº 8.935, de 1994, por in cons ti tu ci o na li da de,
pela Asso ci a ção dos No tá ri os e Re gis tra do res do
Bra sil, por meio da DIN nº 2.018, teve o pe di do ca u te-
lar de sus pen são de sua efi cá cia in de fe ri do pelo Su -
pre mo Tri bu nal Fe de ral, em ses são ple ná ria de 13 de
ou tu bro de 1999, por tan to, um mês após o en vio da
pre sen te men sa gem pre si den ci al ao Con gres so Na -
ci o nal.

Com efe i to, à luz dos ele men tos te le o ló gi cos e
sis te má ti cos, a mo di fi ca ção não me re ce pros pe rar.
Uma mera ava li a ção de ti tu la ção dos no tá ri os e re gis-
tra do res, para fim de re mo ção, en cer ra ria tal car ga de 
sub je ti vi da de que a exi gên cia cons ti tu ci o nal de con -
cur so, nes se caso, se ria cor rom pi da. A ex pres são
con cur so, para efe i to de exer cí cio de fun ções pú bli ca,
não dis pen sa cer ta me que seja le va do a efe i to por cri -
té ri os ob je ti vos de afe ri ção de mé ri to, isto é, por pro -
vas, sob pena de vi o la ção dos prin cí pi os cons ti tu ci o-
na is de im pes so a li da de, mo ra li da de, pu bli ci da de e,
so bre tu do, efi ciên cia, ins cul pi dos no ca put do art. 37
da Cons ti tu i ção Fe de ral, apli cá vel aos ser vi ços no ta-
ri a is e de re gis tro, dada a na tu re za de de le ga ção do
Po der Pú bli co des ses.

Impor ta ob ser var, ain da, que a de le ga ção para
o exer cí cio de ati vi da de no ta ri al e de re gis tro, seja por
pro vi men to ini ci al ou por re mo ção, de pen de de ha bi li-
ta ção em con cur so pú bli co de pro vas e tí tu los, nos
ter mos do art. 14, in ci so I, da Lei nº 8.935, de 1994. O
ar gu men to de que o no tá rio ou o re gis tra dor que se
ha bi li ta ao con cur so de re mo ção já é ti tu lar da de le ga-
ção e que dele não se deve exi gir pro va de qua li fi ca-
ção, pois este já a tem, não pros pe ra: pri me i ro, por -
que, no Bra sil, nem toda de le ga ção atu al men te exer -
ci da foi ou tor ga da ori gi nal men te por ha bi li ta ção em
con cur so pú bli co de pro vas e tí tu los; se gun do, por que
a re mo ção pode ser pos tu la da para ofí cio dis tin to da -
que le para o qual o pos tu lan te já te nha ad qui ri do ex -
pe riên cia. À gui sa de ilus tra ção, um ta be lião de re gis-
tro de con tra tos ma rí ti mos deve ser ava li a do quan to
aos seus co nhe ci men tos se pos tu la ser ofi ci al de re -
gis tro de imó ve is:um ofi ci al de re gis tros ci vis deve ter
pro va da a sua com pe tên cia para atu ar como ta be lião
de pro tes to de tí tu los.

A ti tu la ri da de de uma ser ven tia ex tra ju di ci al é
uma fun ção al ta men te com ple xa, que exi ge, além de
do mí nio do di re i to no ta ri al e re gis tral, só li dos co nhe ci-
men tos de di ver sos ra mos do di re i to, do ver ná cu lo e
de pro ces sa men to de da dos. A pro va de co nhe ci men-
tos, por isso mes mo, é fun da men tal para que a es co-

lha se dê na pes soa da que le que ten de rá a pres tar o
ser vi ço de me lhor qua li da de.

Fica a per gun ta: por que se quer eli mi nar o sa lu-
tar cri té rio de ava li a ção de mé ri to para o exer cí cio da
de le ga ção, quan do o no tá rio ou re gis tra dor já goza da 
re ga lia de dis pu tar um ni cho de va gas que não po dem
ser ob je to de pos tu la ção por qual quer dos ci da dãos, e 
que a re la ção can di da to/vaga é sen si vel men te me nor
do que os dois ter ços de va gas res tan tes?

Fa ze mos nos sas as pa la vras do Con sul tor Le -
gis la ti vo Moy sés Mar ce lo de Sil los, que, na Nota Téc -
ni ca nº 1.393, de 2001, que ins trui a ma té ria, de vi da-
men te apen sa da ao pro ces sa do, es cla re ce:

Deve-se con si de rar que a gran de ma i-
o ria dos atu a is ti tu la res de car tó ri os ex tra ju-
di ci a is não in gres sou no ser vi ço me di an te
con cur so pú bli co de pro va e tí tu los, não
pos su in do, pois, com pro va do co nhe ci men to
das ma té ri as ati nen tes ao re le van te ser vi ço
que pres tam. Per mi tir-lhes par ti ci par do con -
cur so de re mo ção sem a re a li za ção de pro -
vas de co nhe ci men tos se ria per mi tir que
pes so as sem a de vi da qua li fi ca ção as su-
mam ser ven ti as com ma i or mo vi men to.

A abo li ção do con cur so de pro vas con -
tra ria, en fim, os prin cí pi os da mo ra li da de, da 
im pes so a li da de e da efi ciên cia, exa ra dos no 
art. 37, ca put, da Cons ti tu i ção Fe de ral, os
qua is deve nor te ar toda a ad mi nis tra ção pú -
bli ca, em seus di fe ren tes ní ve is.

A apre ci a ção da ma té ria na CCJ deu-se à re ve-
lia do Se na dor José Edu ar do Du tra, não obs tan te S.
Exª ti ves se apre sen ta do voto em se pa ra do con tra a
pro po si ção. Eu e o Se na dor Tião Vi a na apre sen ta mos
emen das de ple ná rio, bus can do mi ni mi zar o ne fas to
im pac to da pro po si ção, de fi nin do cri té ri os para a con -
si de ra ção dos tí tu los apre sen ta dos, para efe i to de re -
mo ção. La men ta vel men te, as nos sas emen das não
fo ram se quer apre ci a das pela CCJ, dada a in ci dên cia
do re fe ri do re que ri men to de ur gên cia, que le vou o co -
nhe ci men to da ma té ria di re ta men te ao Ple ná rio.

É im por tan te, Sr. Pre si den te, que es sas emen -
das se jam aco lhi das.

O nos so pa re cer é con trá rio ao pro je to. Se, por -
ven tu ra, ele for apro va do, so li ci ta re mos que as emen -
das se jam des ta ca das, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Não ha -
ven do mais ora do res ins cri tos, en cer ro a dis cus são.

Em vo ta ção o pro je to sem pre ju í zo das emen-
das.

Ju nho  de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  19 12341

    183JUNHO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Sr. Pre si den te, ten tei fa zer mi nha ins cri ção para dis-
cu tir. Como não foi pos sí vel, peço a pa la vra para en -
ca mi nhar a vo ta ção.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Tem a
pa la vra V. Ex.ª.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL.
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, o Se na dor
Edu ar do Su plicy fez a dis cus são das emen das que tí -
nha mos apre sen ta do ao pro je to.

Há pou co eu dis cu tia com o Se na dor Ger son
Ca ma ta so bre essa ques tão, que, em bo ra não es te ja
sen do mo ti vo de gran des e apa i xo nan tes dis cus sões
do Ple ná rio, tra ta de um tema ex tre ma men te im por-
tan te.

É cla ro que exis tem di fe ren ças de con cep ção e
de in ter pre ta ção da le gis la ção em re la ção ao pro ces-
so de pro vi men to ao car go e ao de re mo ção dele. Mas 
cre io que, a par tir do mo men to em que é con fe ri da a
ti tu la ri da de car to ri al, ain da que na re mo ção, dá-se
um novo pro vi men to.

Daí a ne ces si da de, se gun do mi nha con cep ção,
de pre ser var-se o que está no art. 37 da Cons ti tu i ção,
que são os prin cí pi os da mo ra li da de, da im pes so a li-
da de e da efi ciên cia. A par tir do mo men to em que ins -
ta la mos a abo li ção das pro vas, con tra ri a mos o que
está es ta be le ci do no art. 37. O fato de di zer que não
se tra ta de pro vi men to para, não in va li da, sem dú vi da,
a as sun ção a um de ter mi na do car go. Se é re mo ção
de uma para ou tra área ge o grá fi ca, de uma ou ou tra
fun ção, sig ni fi ca a ti tu la ção car to ri al do mes mo modo.

Por isso, Sr. Pre si den te, voto con tra ri a men te ao
pro je to.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Não ha -
ven do mais quem de se je usar da pa la vra para en ca-
mi nhar, en cer ro o en ca mi nha men to.

Em vo ta ção.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do, com os vo tos con trá ri os da Se na do ra

He lo í sa He le na, do Se na dor Ge ral do Cân di do, da Se -
na do ra Emi lia Fer nan des, do Se na dor Edu ar do Su-
plicy e do Se na dor La u ro Cam pos.

Vo ta ção em glo bo das Emen das nºs 1 e 2, am -
bas de Ple ná rio, com pa re cer con trá rio.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar a vo -
ta ção.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce-
do a pa la vra ao Se na dor Edu ar do Su plicy para en ca-
mi nhar.

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, meu voto, con for me a mi nha ex po si-
ção e a do Se na dor Tião Vi a na, é fa vo rá vel às emen -
das.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – O Blo co
vota fa vo ra vel men te às emen das, que têm pa re cer
con trá rio do Re la tor.

Os Srs. Lí de res já po dem en ca mi nhar suas Ban -
ca das.

Como vota o Se na dor Re nan Ca lhe i ros, Lí der
do PMDB?

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Sr.
Pre si den te, o PMDB vota con tra ri a men te às emen-
das.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – O voto
do PMDB é con trá rio às emen das, de acor do com o
pa re cer do Re la tor.

Como vota o Se na dor Ge ral do Melo, Lí der do
Blo co PSDB/PPB? 

O SR. LUIZ OTÁVIO (Blo co/PPB – PA) – Sr. Pre -
si den te, em nome da Li de ran ça, en ca mi nho o voto
“não”.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Como
vota o Se na dor José Agri pi no, Lí der do PFL? (Pa u sa.)

O Se na dor Edu ar do Su plicy já vo tou.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –

Enca mi nhei fa vo ra vel men te, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Como

vota o Se na dor Se bas tião Ro cha? (Pa u sa.)
Como vota o Se na dor Car los Pa tro cí nio?
O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) – Sr.

Pre si den te, per gun to a V. Exª se está em vo ta ção o
item 1.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Sim,
Exce lên cia; es ta mos apre ci an do as Emen das nºs
1-Plen e 2-Plen, que têm pa re cer con trá rio do Re la tor.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) – O
PTB en ca mi nha fa vo ra vel men te ao pro je to.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – O pro je-
to já foi vo ta do. Esta mos vo tan do as emen das, que
têm pa re cer con trá rio do Re la tor.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) – O
PTB en ca mi nha fa vo ra vel men te ao pa re cer do Re la-
tor.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Por tan-
to, o Par ti do en ca mi nha con tra as emen das.
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Como vota o Se na dor Ade mir Andra de, Lí der do 
PSB? (Pa u sa.)

Como vota o Se na dor José Alen car? (Pa u sa.)
Em vo ta ção as emen das com pa re cer con trá rio

do Re la tor.
O SR. LAURO CAMPOS (PDT – DF) – Sr. Pre si-

den te, peço que seja con sig na do meu voto a fa vor
das emen das.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Mu i to
bem. De po is do re sul ta do, o voto de V.Exª será re gis-
tra do em Ata.

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

Re je i ta das.
A ma té ria irá à san ção pre si den ci al.
É o se guin te o pro je to apro va do:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 106, DE 2001

(Nº 1.698/99, na Casa de ori gem)
(De ini ci a ti va do Pre si den te da Re pú bli ca)

Alte ra o art. 16 da Lei nº 8.935, de 18 
de no vem bro de 1994, que re gu la men ta o 
art. 236 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º o ca put do art. 16 da Lei nº 8.935, de 18

de no vem bro de 1994, pas sa a vi go rar com a se guin te
re da ção:

“Art. 16. As va gas se rão pre en chi das
al ter na da men te, duas ter ças par tes por con -
cur so pú bli co de pro vas e tí tu los e uma ter -
ça par te por meio de re mo ção, me di an te
con cur so de tí tu los, não se per mi tin do que
qual quer ser ven tia no ta ri al ou de re gis tro fi -
que vaga, sem aber tu ra de con cur so de pro -
vi men to ini ci al ou de re mo ção, por mais de
seis me ses.

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

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

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Item 2:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 123, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Lei da Câ ma ra nº 123, de 2001 (nº
3.428/97, na Casa de ori gem), que dis põe
so bre a ela bo ra ção, be ne fi ci a men to e co-
mer ci a li za ção de pro du tos ar te sa na is de ori -

gem ani mal e ve ge tal e dá ou tras pro vi dên-
ci as,  ten do

Pa re cer sob nº 291, de 2002, da Co-
mis são de Assun tos So ci a is, Re la tor: Se na-
dor Ri car do San tos, fa vo rá vel, com Emen da
nº 1-CAS, que apre sen ta.

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

Dis cus são em con jun to do pro je to e da emen da,
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.

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.

Em vo ta ção o pro je to sem pre ju í zo da emen da.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
Em vo ta ção a Emen da nº 1, de pa re cer fa vo rá-

vel.
O SR. RICARDO SANTOS (Blo co/PSDB – ES)

– Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Se na-

dor, V. Exª tem a pa la vra.
O SR. RICARDO SANTOS (Blo co/PSDB – ES.

Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
com re la ção à emen da que su pri me o art.18 des te
pro je to de lei, gos ta ria de es cla re cer que foi su pri mi do
em fun ção da Adin nº 546/4, que es ta be le ceu a ju ris-
pru dên cia de que um Po der não pode es ta be le cer
pra zo para cum pri men to ou exe cu ção de qual quer
ma té ria para ou tro Po der.

Por tan to, é uma emen da su pres si va, que foi fe i-
ta con si de ran do que o art. 18 fi cou pre ju di ca do em
fun ção da Adin n.º 546/4.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Se na do-
ra He lo í sa He le na, V. Ex.ª gos ta ria de usar da pa la-
vra?

A SRA. HELOISA HELENA (Blo co/PT – AL.
Para um es cla re ci men to. Sem re vi são da ora do ra.) –
Sim, Sr. Pre si den te, ape nas para so li ci tar um es cla re-
ci men to à Mesa.

V. Exª vai tra tar do tema da su pres são? Por que,
como ha via uma po lê mi ca quan to ao re tor no ou não
da ma té ria à Câ ma ra, en ten de mos não se tra tar de
emen da su pres si va, mas como pre ju di ci a li da de do
ar ti go em fun ção da Adin. Por tan to, a ma té ria não vol -
ta ria à Câ ma ra. So li ci to esse es cla re ci men to de V.
Exª.
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O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Se na do-
ra, a ma té ria não vol ta rá à Câ ma ra.

A Pre si dên cia, de acor do com o dis pos to no art.
334, in ci so I, de cla ra a pre ju di ci a li da de do art. 18 do
pro je to e, con se qüen te men te, da Emen da. O art. 18

do pro je to não cons ta rá do tex to a ser en vi a do à san -
ção.

A ma té ria vai à Co mis são Di re to ra para a re da-
ção fi nal.

É o se guin te o pro je to apro va do:
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É o se guin te o ar ti go 18, su pri mi do do
tex to:

Art. 18. O Po der Exe cu ti vo re gu la men-
ta rá esta lei no pra zo de no ven ta dias a con -
tar da data de sua pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Item 3:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 71, DE
2002

Dis cus são, em se gun do tur no, do
Pro je to de Lei do Se na do nº 71, 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 dis po si ti vos do
De cre to-Lei nº 3.689, de 3 de ou tu bro de
1941 – Có di go de Pro ces so Pe nal, re la ti-
vos ao in ter ro ga tó rio do acu sa do e à de fe-
sa efe ti va.

No de cor rer do pri me i ro tur no, não fo ram ofe re-
ci das emen das ao pro je to, e sua vo ta ção se pro ce deu
na ses são do úl ti mo dia 11.

Em face do dis pos to na alí nea c, do art. 143, do
Re gi men to Co mum, fica fa cul ta do às Srªs e aos Srs.
Se na do res nova 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.

Pas sa-se à dis cus são do pro je to em se gun do
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 o pro je to.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce-
do a pa la vra a V. Exª, para en ca mi nhar.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB –– TO.
Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.)
– Sr. Pre si den te, tra ta-se de um aper fe i ço a men to na
au diên cia, para que se jam es cu ta das as par tes, o que 
tor na o pro ces so mais cé le re. Este pro je to de lei, fru to
da Co mis são Mis ta de Se gu ran ça Pú bli ca, teve pa re-
cer do emi nen te ex-go ver na dor de São Pa u lo, Dr. Luiz 
Anto nio Fle ury Fi lho. Por tan to,, o PTB vota fa vo ra vel-
men te ao pro je to.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Não ha -
ven do mais quem peça a pa la vra, de cla ro en cer ra do
o en ca mi nha men to de vo ta ção.

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

Apro va do.

A ma té ria vai à Co mis são Mis ta de Se gu ran ça
Pú bli ca, para a ela bo ra ção da re da ção fi nal.

É o se guin te o pro je to apro va do:
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O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Item 4:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 72, DE 2002

Dis cus são, em se gun do tur no, do Pro-
je to de Lei do Se na do nº 72, 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 dis po si ti vos do De cre-
to-Lei nº 3.689, de 3 de ou tu bro de 1941 –
Có di go de Pro ces so Pe nal, re la ti vos ao tri-
bu nal do júri e dá ou tras pro vi dên ci as.

Em dis cus são o pro je to, em se gun do tur no.
(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. (Pa u sa.)
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. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria vai à Co mis são Mis ta de Se gu ran ça

Pú bli ca, para a re da ção fi nal.

É o se guin te o pro je to apro va do:
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O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Item 5:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 168, DE 1999
(Inclu í do em Ordem do Dia nos ter mos do 

Re cur so nº 29, de 2000)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Lei do Se na do nº 168, de 1999, de au to-
ria do Se na dor Ro me ro Jucá, que al te ra a
Lei nº 9.503, de 23 de se tem bro de 1997,
que ins ti tui o Có di go Bra si le i ro de Trân si to,
ten do Pa re ce res sob nºs 878, de 2000, e
190, 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 Fran -
ce li no Pe re i ra, 1º pro nun ci a men to (so bre o
Pro je to): fa vo rá vel, nos ter mos da Emen da
nº 1-CCJ (Subs ti tu ti vo), que ofe re ce, com
abs ten ção do Se na dor Lú cio Alcân ta ra; 2º
pro nun ci a men to (so bre a Emen da nº 2, de
Ple ná rio): pela re je i ção.

Dis cus são, em con jun to, do pro je to e das emen -
das, em tur no úni co. (Pa u sa.)

Não ha ven do quem que i ra dis cu tir, en cer ro a
dis cus são.

Em vo ta ção a Emen da nº 1, da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Subs ti tu ti vo, que
tem pre fe rên cia re gi men tal.

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. (Pa u sa.)

Apro va da a Emen da nº 1, que é subs ti tu ti va, fi -
cam pre ju di ca dos o pro je to e a Emen da nº 2, de Ple -
ná rio.

A ma té ria vai à Co mis são Di re to ra a fim de re di-
gir o ven ci do para o tur no su ple men tar.

É o se guin te o subs ti tu ti vo apro va do:

EMENDA Nº 1-CCJ (SUBSTITUTIVO)

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 168 (SUBSTITUTIVO), DE 1999

Alte ra o art. 143 da Lei nº 9.503, de
23 de se tem bro de 1997, que “Insti tui o
Có di go de Trân si to Bra si le i ro”, de modo
a dis ci pli nar a ha bi li ta ção de con du to res
de com bi na ções de ve í cu los.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O in ci so V do art. 143 da Lei nº 9.503, de

23 de se tem bro de 1997, pas sa a vi go rar com a se -
guin te re da ção:

“V – Ca te go ria E – con du tor de com bi-
na ção de ve í cu los em que a uni da de tra to ra
se en qua dre nas ca te go ri as B, C ou D e
cuja uni da de aco pla da, re bo que, semi-re bo-
que, tra i ler ou ar ti cu la da, te nha seis mil qui -
lo gra mas ou mais de peso bru to to tal, ou
cuja lo ta ção ex ce da a oito lu ga res.”(NR)

Art. 2º Acres cen te-se ao art. 143 da Lei nº 9.503, 
de 23 de se tem bro de 1997, o § 2º – A com a se guin te
re da ção:

Art. 143..................................................
§ 2º A – Fi cam os con du to res da ca te-

go ria B au to ri za dos a con du zir ve í cu los de fi-
ni dos na ca te go ria mo tor-casa, nos ter mos
do Ane xo 1, cujo peso não ex ce da a seis mil 
qui lo gra mas, ou cuja lo ta ção não ex ce da a
oito lu ga res, ex clu í do o mo to ris ta.

Art. 3º Esta lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Item 6:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 175, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 175, de 2002 (nº
1.335/2001, 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 Fran ce sa so bre o
pro je to de cons tru ção de uma pon te so bre o 
rio Oi a po que, ce le bra do em Bra sí lia, em 5
de abril de 2001, ten do

Pa re cer fa vo rá vel sob nº 449, 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 ad hoc: Se na dor José 
Sar ney.

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. (Pa u sa.)
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. (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:

12378 Qu ar ta-fe i ra  19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2002

JUNHO 2002220    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



(*)PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
 Nº 175, DE 2002

(Nº 1.335/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o tex to do Acor do en tre o
Go ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra -
sil e o Go ver no da Re pú bli ca Fran ce sa
so bre o Pro je to de Cons tru ção de uma
pon te so bre o rio Oi a po que, ce le bra do
em Bra sí lia, 5 de abril de 2001.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o tex to do Acor do 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 Fran ce sa so bre o Pro je to de Cons-
tru ção de uma pon te so bre o rio Oi a po que, ce le bra do
em Bra sí lia, 5 de abril de 2001.

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

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

(*)A ín te gra do tex to do Acor do en con tra-se pu bli ca da no DSF, de 
4-5-2002.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Item 7:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 41, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 41, de 2002 (nº
1.020/2001, 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, ten do

Pa re cer fa vo rá vel sob nº 390, de 2002, 
da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na-
dor Ro meu Tuma.

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

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

Em vo ta ção.
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 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 (Edi son Lo bão) – Item 8:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
 Nº 60, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do 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, ten do

Pa re cer fa vo rá vel sob nº 398, de 2002, 
da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na-
dor Ju vên cio da Fon se ca.

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 peça a pa la vra para 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 60, DE 2002

(Nº1.171/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a
ASSOCIA ÇAO 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.

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

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por-
ta ria nº 303, de 5 de ju lho de 2000, que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Rá dio Edu ca ti va Ci da de FM
a exe cu tar, por três anos, sem di re i to de ex clu si vi da-
de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
Ba tay po rã, Esta do de Mato Gros so do Sul.

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

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Item 9:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
 Nº 65, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 65, de 2002 (nº
1.524/2001, 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 Uba en se de Edu ca ção e Cul tu ra
para exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são de
sons e ima gens na ci da de de Ubá, Esta do
de Mi nas Ge ra is, ten do

Pa re cer fa vo rá vel sob nº 455, de 2002, 
da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na-
dor Arlin do Por to, 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 peça a pa la vra para 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 65, DE 2002

(Nº 1.524/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga con ces-
são à Fun da ção Uba en se de Edu ca ção e
Cul tu ra para exe cu tar ser vi ço de ra di o di-
fu são de sons e ima gens na ci da de de
Ubá, Esta do de Mi nas Ge ra is.

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

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re o De -
cre to s/nº, de 6 de se tem bro de 2001, que ou tor ga
con ces são à Fun da ção Uba en se de Edu ca ção e Cul -
tu ra para exe cu tar, por quin ze anos, sem di re i to de ex -
clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são de sons e ima-
gens, com fins ex clu si va men te edu ca ti vos, na ci da de
de Ubá, Esta do de Mi nas Ge ra is.

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

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Item 10:
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 69, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do 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 as 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,
ten do

Pa re cer fa vo rá vel sob nº 400, de 2002, 
da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na-
dor Ge ral do Althoff.

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

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

Em vo ta ção.
As Srªs e 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 (Edi son Lo bão) – Item 11:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 70, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 70, de 2002 (nº
1.139/2001, 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 Nova Ali an 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
Pi ra ú ba, Esta do de Mi nas Ge ra is, ten do

Pa re cer fa vo rá vel sob nº 456, de 2002, 
da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na-
dor Arlin do Por to.

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 peça a pa la vra para 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:
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O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Item 12:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 165, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 165, de 2002 (nº
1.265/2001, 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 e Edu ca ci o nal de Ita jaí
para exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são de
sons e ima gens na ci da de de Jo in vil le, Esta -
do de San ta Ca ta ri na, ten do

Pa re cer fa vo rá vel sob nº 484, de 2002, 
da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na-
dor Ca sil do Mal da ner, com abs ten ção do
Se na dor Ge ral do Cân di do.

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

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

Em vo ta ção.
O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC) –

Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar a vo -
ta ção.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Tem a
pa la vra V. Exª, Se na dor Ca sil do Mal da ner.

O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC.
Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.)
– Sr. Pre si den te, Sr.ªs e Srs. Se na do res, gos ta ria de
re gis trar que a ou tor ga da con ces são à Fun da ção
Cul tu ral e Edu ca ci o nal de Ita jaí para exe cu tar o ser vi-
ço de ra di o di fu são de sons e ima gens na ci da de de
Jo in vil le, Esta do de San ta Ca ta ri na, de po is de mu i to
tem po, esta ma té ria che ga fi nal men te a esta Casa,
ten do pas sa do pela Co mis são de Edu ca ção, em que
ti ve mos a hon ra de re la tá-la. Na Man ches ter Ca ta ri-
nen se, como é co nhe ci da a ci da de de Jo in vil le, é mu i-
to im por tan te a Fun da ção Cul tu ral e Edu ca ci o nal de
Ita jaí po der pro pa gar sons e ima gens, sem vi sar lu cro,
mas, ape nas, com o in tu i to de in te grar cada vez me -
lhor aque la re gião. A po pu la ção es pe rou mu i to por
este mo men to. Esta é a ra zão de ma ni fes tar mos as
con gra tu la ções a esta Casa ao ho mo lo gar essa con -
ces são à Fun da ção Cul tu ral e Edu ca ci o nal de Ita jaí
para ser vi ço de ra di o di fu são de sons e ima gens na ci -
da de de Jo in vil le.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ti-

nua o en ca mi nha men to. (Pa u sa.)
Não ha ven do mais quem que i ra en ca mi nhar,

en cer ro o en ca mi nha men to.

Em vo ta ção o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº
165, de 2002.

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 165, DE 2002

(Nº 1.265/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga con ces-
são à Fun da ção Cul tu ral e Edu ca ci o nal
de Ita jaí para exe cu tar ser vi ço de ra di o di-
fu são de sons e ima gens na ci da de de
Jo in vil le, Esta do de San ta Ca ta ri na.

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

cre to s/nº, de 5 de ju lho de 2001, que ou tor ga con ces-
são à Fun da ção Cul tu ral e Edu ca ci o nal de Ita jaí para
exe cu tar, por quin ze anos, sem di re i to de ex clu si vi da-
de, ser vi ço de ra di o di fu são de sons e ima gens, com
fins ex clu si va men te edu ca ti vos, na ci da de de Jo in vil-
le, Esta do de San ta Ca ta ri na.

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

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Item
13:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 10, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do 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, ten do

Pa re cer sob nº 342, de 2002, da Co-
mis são de Assun tos Eco nô mi cos, Re la tor
ad hoc: Se na dor Ro me ro Jucá, fa vo rá vel,
nos ter mos da Emen da nº 1-CAE (Subs ti tu-
ti vo), que ofe re ce, com vo tos con trá ri os da
Se na do ra He lo í sa He le na e dos Se na do res
Fer nan do Ri be i ro, Ger son Ca ma ta, Edu ar do
Su plicy, Ca sil do Mal da ner, Ro ber to Sa tur ni-
no e La u ro Cam pos.
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So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo 
Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Mo za ril do
Ca val can ti.

É lido o se guin te

REQUERIMENTO Nº 388, DE 2002

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do art. 279, in ci so III, do Re gi men to

Inter no, re que i ro adi a men to da dis cus são do Pro je to
de Re so lu ção nº 10/2001 a fim de ser fe i ta na ses são
de 25-6-02

Sala das Ses sões, 18 de ju nho de 2002. – He lo í-
sa He le na.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Em vo -
ta ção o re que ri men to.

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

Apro va do.
A ma té ria sai da Ordem do Dia da pre sen te ses -

são para re tor nar na data es ta be le ci da pelo Ple ná rio.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Faço um

ape lo aos Srs. Se na do res que se en con tram em seus
ga bi ne tes para que com pa re çam ao ple ná rio. Te re-
mos vo ta ções no mi na is nos itens nºs 14 e 15.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Item 14:

MENSAGEM Nº 103, DE 2002
(Esco lha de Che fe de Mis são Di plo má ti ca)

(Vo ta ção se cre ta)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pa re cer da Co -
mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal,
Re la tor ad hoc: Se na dor Val mir Ama ral, so bre a Men -
sa gem nº 103, de 2002 (nº 217/2002, 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 a es co lha do Sr. Má rio da Gra ça Ro i-
ter, Mi nis tro de Se gun da Clas se 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 ao
Esta do do Ku a i te.

Con ce do a pa la vra ao Sr. 1º Se cre tá rio em exer -
cí cio, Se na dor Mo za ril do Ca val can ti, para a le i tu ra do
pa re cer.

PARECER Nº 600, DE 2002–CRE

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR.
Para emi tir pa re cer:) – O Se nhor Pre si den te da Re pú-
bli ca in di ca o Sr. Má rio da Gra ça Ro i ter Mi nis tro de
Se gun da Clas se 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 ao Esta do do Ku a i te. S.

Exª ob te ve na Co mis são de Re la ções Exte ri o res e de
De fe sa Na ci o nal 13 vo tos fa vo rá ve is. Sen do apro va-
do, por tan to, por una ni mi da de.

O Sr. Edi son Lo bão, 1º Vice-Pre si den-
te, de i xa a ca de i ra da pre si dên cia, que é
ocu pa da pelo Sr. Mo za ril do Ca val can ti, 4º
Se cre tá rio.

O Sr. Mo za ril so Ca val can ti, 4º Se cre tá-
rio de i xa a ca de i ra da pre si dên cia, que é
ocu pa da pelo Sr. Edi son Lo bão, 1º Vice-Pre -
si den te.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – 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 (Edi son Lo bão) – Item 15:

MENSAGEM Nº  161, DE 2002
(Esco lha de Che fe de Mis são Di plo má ti ca)

(Vo ta ção se cre ta)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pa re cer 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, so bre a Men sa gem nº 
161, de 2002 (nº 387/2002, 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 a es co lha do Sr. 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.

Con ce do a pa la vra ao Sr. 1º Se cre tá rio em exer -
cí cio, Se na dor Mo za ril do Ca val can ti, para a le i tu ra do
pa re cer.

PARECER Nº 601,  DE 2002–CRE

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR.
Para emi tir pa re cer:) – O Sr. 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, in di ca do para exer cer o car go de Emba i-
xa dor do Bra sil jun to à Nova Ze lân dia ob te ve 13 vo tos
fa vo rá ve is.Sen do apro va do, por tan to, por una ni mi da-
de.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Em dis -
cus são o pa re cer. (Pa u sa.)
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Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a
dis cus são.

Pas sa-se à vo ta ção que, de acor do com o dis -
pos to no art. 383, in ci so VII, do Re gi men to Inter no,
deve ser pro ce di da por es cru tí nio se cre to.

Os vo tos e as so bre car tas en con tram-se à dis -
po si ção das Srªs e Srs. Se na do res na ca bi ne in de vas-
sá vel. Há duas ur nas em fren te à mesa iden ti fi ca das
com o nome dos in di ca dos onde as so bre car tas de ve-
rão ser de po si ta das.

As Srªs e os Srs. Se na do res já po dem vo tar.

(Pro ce de-se à vo ta ção se cre ta e por
so bre car tas.)

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem, para so li ci-
tar uma in for ma ção re le van te a V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce-
do a pa la vra a V. Exª para uma in for ma ção re le van te.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP.
Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
na se ma na pas sa da, o Pre si den te Ra mez Te bet ha-
via in for ma do ao Ple ná rio que hoje con vo ca ria ses-
são do Con gres so Na ci o nal, mas, in fe liz men te, fa le-
ceu o ir mão de S. Exª, que pre ci sou com pa re cer aos
fu ne ra is. Assim, per gun to a V. Exª, Vice-Pre si den te no 
exer cí cio da Pre si dên cia do Se na do e do Con gres so
Na ci o nal, se ha ve rá ini ci a ti va da par te de V. Exª no
sen ti do de con vo car ses são do Con gres so para ama -
nhã, a fim de apre ci ar o Pro je to de Lei de Con ver são
nº 15, de 2002. Há gran de ex pec ta ti va de bra si le i ros
de mu i tos pon tos do Bra sil, que aqui vi e ram le van do
em con si de ra ção o que ha via sido anun ci a do pelo
Pre si den te Ra mez Te bet.

Se V. Exª pu der, em mo men to opor tu no, res pon-
der à in da ga ção, eu agra de ce ria.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Se na dor
Edu ar do Su plicy, res pon do des de logo a V. Exª, in for-
man do que, em ver da de, hou ve esse com pro mis so,
des de que os Lí de res en tras sem em acor do, in clu si ve
com a Pre si dên cia da Re pú bli ca, e co mu ni cas sem ao
Pre si den te do Con gres so Na ci o nal. Nes sa hi pó te se,
ha ve ria con vo ca ção.

A Pre si dên cia con ti nua aguar dan do a co mu ni-
ca ção das Li de ran ças, o que ain da não ocor reu.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Obri ga do, Sr. Pre si den te.

(Con ti nua o pro ces so de vo ta ção.)

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A Pre si-
dên cia ape la aos Srs. Se na do res que ain da não vo ta-

ram e que se en con tram em seus ga bi ne tes que se
en ca mi nhem ao ple ná rio, pois es ta mos em pro ces so
de vo ta ção no mi nal. (Pa u sa.)

A Pre si dên cia re i te ra o ape lo aos Srs. Se na do-
res que se en con tram em seus ga bi ne tes ou em ou -
tras de pen dên ci as da Casa que se en ca mi nhem ao
ple ná rio, pois pre ci sa mos com ple tar e en cer rar a vo -
ta ção. (Pa u sa.)

Re i te ro o 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 que ve nham exer cer o voto em vo ta ção se cre ta
para a es co lha de au to ri da des. (Pa u sa.)

O Se na dor Ney Su as su na já vo tou? (Pa u sa.)
Se não há mais ne nhum ou tro Sr. Se na dor para

vo tar, en cer ra rei a vo ta ção.
Está en cer ra da a vo ta ção.
Con vi do os Se na do res Ney Su as su na e Mo za-

ril do Ca val can ti para pro ce der à apu ra ção dos vo tos.

(Pro ce de-se à apu ra ção.)

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

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Tem V.
Exª a pa la vra.

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM. Pela
or dem.) – Os Se na do res José Agri pi no, José Jor ge e
eu es tá va mos em uma re u nião da qual não po día mos
nos afas tar. É cla ro que a vo ta ção já se re a li zou, mas
ape nas para que cons te de Ata a nos sa pre sen ça fí si-
ca no ple ná rio dada a im pos si bi li da de aqui já re gis tra-
da.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – V. Exª e
os Se na do res José Agri pi no e José Jor ge se rão aten -
di dos.

O SR. JOSÉ ALENCAR (PL – MG) – Sr. Pre si-
den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Tem a
pa la vra V. Ex.ª.

O SR. JOSÉ ALENCAR (PL – MG) – Sr. Pre si-
den te, ape nas para jus ti fi car. Pre ci sei es tar au sen te
du ran te a vo ta ção e gos ta ria que fos se re gis tra do o
meu voto a fa vor nos dois ca sos.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A Ata re -
gis tra rá a ma ni fes ta ção de V. Ex.ª.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Foi apro -
va da a in di ca ção do nome do Sr. Má rio da Gra ça Ro i-
ter, Mi nis tro de Se gun da Clas se 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 ao
Esta do do Ku a i te.

Vo ta ram SIM 43 Srs. Se na do res; e NÃO 8.
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Hou ve uma abs ten ção.
To tal: 52 vo tos.
Será fe i ta a de vi da co mu ni ca ção ao Se nhor Pre -

si den te da Re pú bli ca.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Foi tam -

bém apro va da a in di ca ção do Sr. 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.

Vo ta ram SIM 43 Srs. Se na do res; e NÃO 8.
Hou ve uma abs ten ção.
To tal: 52 vo tos.
Será fe i ta a de vi da co mu ni ca ção ao Sr. Pre si-

den te da Re pú bli ca.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Item 16:

REQUERIMENTO Nº 380, DE 2002
(Inclu í do em Ordem do Dia nos ter mos do

 art. 222, § 2º, do Re gi men to Inter no)

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri-
men to nº 380, de 2002, da Co mis são de Re -
la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal, so li ci-
tan do seja en ca mi nha da Mo ção de Re pú dio
ao uso de ar mas de des tru i ção em mas sa,
co mu ni can do aos par la men ta res da Índia e
do Pa quis tão o ape lo da Co mis são de Re la-
ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal do Se na-
do Bra si le i ro para que os con fli tos en tre os
dois pa í ses se jam re sol vi dos pa ci fi ca men te,
pela ne go ci a ção, pela in ter me di a ção, sem
guer ra e sem co gi tar do uso de ar mas atô -
mi cas.

Em vo ta ção o re que ri men to. (Pa u sa.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –

Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar a vo -
ta ção.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – 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, lou vo a ini ci a ti va do Se na dor Ro ber-
to Sa tur ni no, so li ci tan do que o Se na do bra si le i ro en -
ca mi nhe aos Par la men ta res tan to do Pa quis tão quan -
to da Índia o ape lo para que pos sam re sol ver suas di -
fe ren ças, so bre tu do em re la ção ao con tro le da Cas hi-
mi ra, sem a uti li za ção da guer ra, dos ins tru men tos
bé li cos, das bom bas atô mi ca e nu cle ar, de qua is quer
ti pos de des tru i ção em mas sa de se res hu ma nos.

Sr. Pre si den te, res sal to ain da que, Ma hat ma
Gand hi, o gran de após to lo da não-vi o lên cia na Índia,
teve se gui do res à al tu ra de Mar tin Lut her King Ju ni or
e de pes so as como o nos so Car los Drum mond de
Andra de, que, em seu tão bo ni to po e ma “A Bom ba”,
nos re cor da que, de for ma al gu ma, de ve mos uti li zar a
bom ba, como al guns che ga ram a co gi tar tan to na
Índia quan to no Pa quis tão.

Sr. Pre si den te, em ho me na gem à pro po si ção do 
Se na dor Ro ber to Sa tur ni no Bra ga aos in di a nos e pa -
quis ta ne ses, lem bre mo-nos das pa la vras de Car los
Drum mond de Andra de, ain da mais nes te ano em que 
ele fa ria 100 anos:

“A bom ba
é uma flor de pâ ni co apa vo ran do os flo ri cul to res
A bom ba
é o pro du to quin tes sen te de um la bo ra tó rio fa li-

do
A bom ba
é es tú pi da é fe ro tris te é che ia de ro cam bo les
A bom ba
é gro tes ca de tão me tu en da e coça a per na
A bom ba
dor me no do min go até que os mor ce gos es vo a-

cem
A bom ba
não tem pre ço não tem lu gar não tem do mi cí lio
A bom ba
ama nhã pro me te ser me lhor zi nha mas es que ce
A bom ba
não está no fun do do co fre, está prin ci pal men te

onde não está 
A bom ba
men te e sor ri sem den te
A bom ba
vai a to das as con fe rên ci as e sen ta-se de to dos

os la dos
A bom ba
é re don da que nem mesa re don da, e qua dra da
A bom ba
tem ho ras que sen te fal ta de ou tra para cru zar
A bom ba
mul ti pli ca-se em ações ao por ta dor e por ta do-

res sem ação 
A bom ba
cho ra nas no i tes de chu va, en ro di lha-se nas

cha mi nés
A bom ba
faz week-end na Se ma na San ta
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A bom ba
tem 50 me ga tons de al gi dez por 85 de ig no mí-

nia
A bom ba
in dus tri a li zou as tér mi tes con ver ten do-as em

ba lís ti cos
in ter pla ne tá ri os
A bom ba
so fre de hér nia es tran gu la do ra, de am né sia, de

mo no nu cle o se,
de ver bor réia
A bom ba
não é sé ria, é cons pi cu a men te te di o sa
A bom ba
en ve ne na as cri an ças an tes que co me cem a

nas cer
A bom ba
con ti nua a en ve ne ná-las no cur so da vida
A bom ba
res pe i ta os po de res es pi ri tu a is, os tem po ra is e

os tais
A bom ba
pula de um lado para ou tro gri tan do: eu sou a

bom ba
A bom ba
é um cis co no olho da vida, e não sai
A bom ba
é uma in fla ma ção no ven tre da pri ma ve ra
A bom ba
tem a seu ser vi ço mú si ca es te re o fô ni ca e mil va -

le tes de ouro,
co bal to e fer ro além da com par sa ria
A bom ba
tem su per mer ca do cir co bi bli o te ca es qua dri lha

de mís se is, etc.
A bom ba
não ad mi te que nin guém acor de sem mo ti vo

gra ve
A bom ba
quer é man ter acor da dos ner vo sos e sãos, atle -

tas e pa ra lí ti cos
A bom ba
mata só de pen sa rem que vem aí para ma tar
A bom ba
do bra to das as lín guas à sua tur va sin ta xe
A bom ba
sa bo re ia a mor te com mars hmal low
A bom ba
ar ro ta im pos tu ra e pro so péia po lí ti ca

A bom ba
cria le o par dos no quin tal, even tu al men te no li-

ving
A bom ba
é po dre
A bom ba
gos ta ria de ter re mor so para jus ti fi car-se mas

isso lhe é ve da do
A bom ba
pe diu ao Di a bo que a ba ti zas se e a Deus que

lhe va li das se o ba tis mo
A bom ba
de cla re-se ba lan ça de jus ti ça arca de amor ar -

can jo de fra ter ni da de
A bom ba
tem um clu be fe cha dís si mo
A bom ba
pon de ra com olho ne o crí ti co o Prê mio No bel
A bom ba
é rus sa men ri ca nen glish mas agra dam-lhe eflú -

vi os de Pa ris
A bom ba
ofe re ce de ban de ja de urâ nio puro, a tí tu lo de

bo ni fi ca ção, áto mos
de paz
A bom ba
não terá tra ba lho com as ar tes vi su a is, con cre-

tas ou ta chis tas
A bom ba
de se nha si na is de trân si to ul tre le trô ni cos para

pro te ger
ve lhos e cri an ci nhas
A bom ba
não ad mi te que nin guém se dê ao luxo de mor -

rer de cân cer
A bom ba
é cân cer
A bom ba
vai à Lua, as so via e vol ta
A bom ba
re duz ne u tros e ne u tri nos, e aba na-se com o le -

que da re a ção
em ca de ia
A bom ba
está abu san do da gló ria de ser bom ba
A bom ba
não sabe quan do, onde e por que vai ex plo dir,

mas pre li ba
o ins tan te ine fá vel
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A bom ba
fede
A bom ba
é vi gi a da por sen ti ne las pá vi das em tor reões de

car to li na
A bom ba
com ser uma bes ta con fu sa dá tem po ao ho-

mem para que se sal ve
A bom ba
não des tru i rá a vida
O ho mem
(te nho es pe ran ça) li qui da rá a bom ba
Espe ra mos, Sr. Pre si den te, que in di a nos e pa -

quis ta ne ses, se res hu ma nos como os bra si le i ros, ve -
nham tam bém a li qui dar a bom ba e ja ma is dela fa zer
uso.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Em vo ta-
ção o Re que ri men to nº 380, 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 Pre si dên cia fará cum prir a de li be ra ção do Ple -

ná rio.
O SR. ADIR GENTIL (PFL – SC) – Sr. Pre si den-

te, pela or dem.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce-

do a pa la vra ao Se na dor Adir Gen til, pela or dem.
O SR. ADIR GENTIL (PFL – SC. Pela or dem.) –

Sr. Pre si den te, eu gos ta ria ape nas de jus ti fi car a mi -
nha au sên cia na vo ta ção das Men sa gens nº 14 e 15,
por que es tá va mos numa au diên cia na Se cre ta ria da
Re ce i ta Fe de ral. Mes mo sa ben do que é uma vo ta ção
se cre ta, eu gos ta ria de ma ni fes tar o nos so apo io às
duas pro po si ções.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A Ata re -
gis tra rá a co mu ni ca ção de V. Exª. 

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Ten do
ha vi do con cor dân cia das Li de ran ças, a Pre si dên cia
in clui como itens nºs 17 a 23 des ta pa u ta os Pro je tos
de De cre to Le gis la ti vo so bre con ces são e re no va ção
de ra di o di fu são nºs 44, 55, 65, 161, 162, 177 e 180,
de 2002.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Item 17:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 44, DE 2002

(Inclu í do em pa u ta com a 
aqui es cên cia das Li de ran ças)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 44, de 2002 (nº
968/2001, 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 Eni val do dos Anjos 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 Bar ra de São
Fran cis co, Esta do do Espí ri to San to, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 350, de
2002, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Pa u lo Har tung, 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.
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. 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 44, DE 2002

(Nº 968/2001, da Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga per mis são
à Fun da ção Eni val do dos Anjos para exe -
cu tar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em
freq Oên cia mo du la da na ci da de de Bar ra
de São Fran cis co, Esta do do Espí ri to
San to.

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

ta ria nº 586, de 26 de se tem bro de 2000, que ou tor ga
per mis são à Fun da ção Eni val do dos Anjos 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
Bar ra de São Fran cis co, 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 (Edi son Lo bão) – Item
18:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
 Nº 55, DE 2002

(Inclu í do em pa u ta com a 
aqui es cên cia das Li de ran ças)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 55, de 2002 (nº
1.135/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
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que apro va o ato que ou tor ga per mis são à
Fun da ção Edu ca ti va e Cul tu ral Are i as Bran -
cas 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 Pos se, Esta do de Go iás, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 506, de
2002, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Ma u ro Mi ran da.

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 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. 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 55, DE 2002

(nº 1.135/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga per mis são
a Fun da ção Edu ca ti va e Cul tu ral Are i as
Bran cas para exe cu tar ser vi ço de ra di o-
di fu são so no ra em fre qüên cia mo dula da
na ci da de de Pos se, Esta do de Go iás.

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

ta ria nº 810, de 28 de de zem bro de 2000, que ou tor ga
per mis são à Fun da ção Edu ca ti va e Cul tu ral Are i as
Bran cas 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 Pos se, Esta do de Go iás.

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

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Item
19:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
 Nº 66, DE 2002

(Inclu í do em pa u ta com a 
aqui es cên cia das Li de ran ças)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 66, de 2002 (nº
1.542/2001, 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 Cris ti a no Va rel la para exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são de sons e ima gens
na ci da de de Mu ri aé, Esta do de Mi nas Ge-
ra is, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 559, de
2002, da Co mis são Edu ca ção, Re la tor: Se-
na dor Fran ce li no Pe re i ra, com abs ten ção
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.l

Em vo ta ção .
O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL – MG) –

Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Tem V.

Exª a pa la vra, para en ca mi nhar.
O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL – MG.

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 ima gi-
nem V. Exªs que eu es te ja aqui para re ve lar ma ni fes-
ta ção inó cua. Estou aqui por um de ver de cons ciên cia
e por um sen ti men to mu i to pro fun do.

Cris ti a no Va rel la foi um gran de em pre sá rio e um 
gran de ben fe i tor no cam po da sa ú de. Fi lho do De pu-
ta do Lael Va rel la, era en tre os ou tros ir mãos um dos
es te i os da gran de em pre sa que ele cri ou em Mu ri aé e 
na re gião de Go ver na dor Va la da res.

De um mo men to para ou tro, Cris ti a no Va rel la
mor reu em um de sas tre. Foi um tor men to de dor tan to
para Lael Va rel la como para sua es po sa e seus ir -
mãos. Então, há essa rá dio que tem o seu nome, e fui
o Re la tor do pro je to. Dei um pa re cer re al men te de sa -
u da de, de lem bran ça da que le ra paz que nos en can ta-
va pela sua ca pa ci da de de tra ba lho e pela in te li gên-
cia.

Pelo me nos nes ta hora, te nho que dar uma pa la-
vra a Mu ri aé e a toda a re gião pelo fato de es tar mos
apro van do a ou tor ga des sa rá dio, mu i to im por tan te
para aque la nos sa re gião e para Mi nas Ge ra is in te i ra.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Se na dor
Fran ce li no Pe re i ra, o Se na do co nhe ce o sen ti men to
de mi ne i ri da de de V. Exª e tam bém a sua sen si bi li da-
de hu ma na. Por isso, não se ad mi ra das re a ções des -
sa na tu re za que tem V. Exª; até as elo gia e com fre -
qüên cia tem ma ni fes ta do esta po si ção da Mesa em
re la ção a V. Exª.

Não ha ven do quem que i ra en ca mi nhar, en cer ro
o en ca mi nha men to.
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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 66, DE 2002

(Nº1.542/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga con ces-
são à Fun da ção Cris ti a no Va rel la para
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são de sons 
e ima gens na ci da de de Mu ri aé, Esta do
de Mi nas Ge ra is.

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

cre to s/nº, de 6 de se tem bro de 2001, que ou tor ga
con ces são à Fun da ção Cris ti a no Va rel la para exe cu-
tar, por quin ze anos, sem di re i to de ex clu si vi da de,
ser vi ço de ra di o di fu são de sons e ima gens, com fins
ex clu si va men te edu ca ti vos, na ci da de de Mu ri aé,
Esta do de Mi nas Ge ra is.

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

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Item
20:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
 Nº 161, DE 2002

(Inclu í do em pa u ta com a 
aqui es cên cia das Li de ran ças)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 161, de 2002 (nº
1.245/2001, 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 Emis so ra de Edu ca ção Ru ral de
San ta rém 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 San ta rém, Esta do do Pará, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 583, de 2002,
da Co mis são Edu ca ção, Re la tor: Se na dor
Luiz Otá vio, com abs ten ção 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 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 161, DE 2002

(Nº 1.245/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que re no va a con ces-
são da Rá dio Emis so ra de Edu ca ção Ru -
ral de San ta rém 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 San ta rém, Esta do do
Pará.

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 21 de de zem bro de 2000, que re no va a
con ces são da Rá dio Emis so ra de Edu ca ção Ru ral de
San ta rém Ltda., a par tir de 1º de no vem bro de 1993,
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 San ta rém, Esta do do Pará.

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 (Edi son Lo bão) – Item
21:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
 Nº 162, DE 2002

(Inclu í do em pa u ta com a 
aqui es cên cia das Li de ran ças)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo n.º 162, de 2002 (n.º
1.249/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que ou tor ga con ces são à
Fun da ção Edu ca ti va e Cul tu ral Vale do Aço
para exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são de
sons e ima gens na ci da de de Ipa tin ga, Esta -
do de Mi nas Ge ra is, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob n.º 557, de 2002,
da Co mis são Edu ca ção, Re la tor: Se na dor
Arlin do Por to, com abs ten ção 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.)
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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 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 162, DE 2002

(Nº 1.249/2001, na Câ ma ra s De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga con ces-
são à Fun da ção Edu ca ti va e Cul tu ral Vale 
do Aço para exe cu tar ser vi ço de ra di o di-
fu são de sons e ima gens na ci da de de
Ipa tin ga, Esta do de Mi nas Ge ra is.

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

cre to s/nº, de 9 de ja ne i ro de 2001, que ou tor ga con -
ces são à Fun da ção Edu ca ti va e Cul tu ral Vale do Aço
para exe cu tar, por quin ze anos, sem di re i to de ex clu-
si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são de sons e ima gens,
com fins ex clu si va men te edu ca ti vos, na ci da de de
Ipa tin ga, Esta do de Mi nas Ge ra is.

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

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Item
22:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
 Nº 177, DE 2002

(Inclu í do em pa u ta com a
 aqui es cên cia das Li de ran ças)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo n.º 177, de 2002 (n.º
1.485/2001, 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 e Edu ca ci o nal de Ita jaí
para exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são so no-
ra em fre qüên cia mo du la da na ci da de de
Ita jaí, Esta do de San ta Ca ta ri na, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob n.º 558, de
2002, da Co mis são Edu ca ção, Re la tor: Se-
na dor Ca sil do Mal da ner, com abs ten ção 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 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 177, DE 2002

(Nº 1.485/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga per mis são
à Fun da ção Cul tu ral e Edu ca ci o nal de
Ita jaí para exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu-
são so no ra em fre qüên cia mo du la da na
ci da de de Ita jaí, Esta do de San ta Ca ta ri-
na.

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

ta ria nº 193, de 17 de abril de 2001, que ou tor ga per -
mis são à Fun da ção Cul tu ral e Edu ca ci o nal de Ita jaí
para exe cu tar, por dez anos, sem di re i to de ex clu si vi-
da de, ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia
mo du la da, com fins ex clu si va men te edu ca ti vos, na ci -
da de de Ita jaí, Esta do de San ta Ca ta ri na.

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

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Item 23:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
 Nº 180, DE 2002

(Inclu í do em pa u ta com a 
aqui es cên cia das Li de ran ças)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo n.º 180, de 2002 (n.º
1.420/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que ou tor ga con ces são à
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,
ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob n.º 592, de
2002, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor
ad hoc: Se na dor Mo re i ra Men des.
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Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u-
sa.)

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

Em vo ta ção. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem que i ra en ca mi nhar, en cer ro

o en ca mi nha men to.
As Srªs e 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 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/nº, 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.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Esgo ta-
das as ma té ri as cons tan tes da Ordem do Dia.

So bre a mesa, pa re cer da Co mis são Di re to ra
ofe re cen do a re da ção fi nal para o Pro je to de Lei da
Câ ma ra n.º 123, de 2001 (nº 3.428/97 na Casa de ori -
gem), que, nos ter mos do art. 320 do Re gi men to
Inter no, se não hou ver ob je ção do Ple ná rio, será lido
pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Mo za ril-
do Ca val can ti.

É lido o se guin te:

PARECER Nº 602, DE 2002
(Da Co mis são Di re to ra)

A Co mis são Di re to ra apre sen ta a re da ção fi nal
do Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 123, de 2001 (nº
3.428, de 1997, na Casa de ori gem), que dis põe so -
bre a ela bo ra ção, be ne fi ci a men to e co mer ci a li za ção
de pro du tos ar te sa na is de ori gem ani mal e ve ge tal e

dá ou tras pro vi dên ci as, pro ce den do a ex clu são do art. 
18 do Pro je to que foi de cla ra do pre ju di ca do.

Sala de Re u niões da Co mis são, 18 de ju nho de
2002 – Ro nal do Cu nha Lima, Re la tor – Edson Lo -
bão – Anto nio Car los Va la da res – Mo za ril do Ca-
val can ti – Car los Wil son.

ANEXO AO PARECER Nº 602, DE 2002 

Dis põe so bre a ela bo ra ção, be ne fi ci-
a men to e co mer ci a li za ção de pro du tos
ar te sa na is de ori gem ani mal e ve ge tal e
dá ou tras pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Esta lei fixa nor mas para a ela bo ra ção,

be ne fi ci a men to e co mer ci a li za ção de pro du tos ar te-
sa na is de ori gem ani mal e ve ge tal e dá ou tras pro vi-
dên ci as.

Art. 2º O pro ces sa men to ar te sa nal de pro du tos
de ori gem ani mal, ve ge tal e mi cro bi a na de ve rá cum -
prir os re qui si tos es ta be le ci dos nes ta Lei.

Art. 3º Agro in dús tria ar te sa nal é o es ta be le ci-
men to onde se pro ces sa a trans for ma ção de pro du-
tos de ori gem ani mal, ve ge tal e mi cro bi a na, ela bo ra-
do em pe que na es ca la, com ca rac te rís ti cas tra di ci o-
na is, ou re gi o na is pró pri as, de vi da men te iden ti fi ca das
para a co mer ci a li za ção.

Art. 4º Cabe ex clu si va men te aos pro du to res ru -
ra is, in di vi du al men te ou em as so ci a ções e co o pe ra ti-
vas, a con du ção do pro ces sa men to das agro in dús tri-
as ar te sa na is.

Pa rá gra fo úni co. Para os pro du tos de ori gem
ani mal, a ma té ria-pri ma de ve rá ser de pro du ção pró -
pria, ad mi tin do-se, na ela bo ra ção dos pro du tos, a uti -
li za ção de ma té ria-pri ma ad qui ri da de ter ce i ros até o
li mi te de 50% (cin qüen ta por cen to) da quan ti da de de
ma té ria-pri ma de pro du ção pró pria, des de que te nha
com pro va ção hi giê ni co-sa ni tá ria por ór gão ofi ci al.

Art. 5º A es ca la de pro ces sa men to da agro in-
dús tria ar te sa nal de fi ne-se pe los se guin tes li mi tes:

I – até 200 (du zen tos) qui lo gra mas diá -
ri os de car nes, pro ve ni en tes de pe que nos,
mé di os e gran des ani ma is, como ma té-
ria-pri ma para pro du tos cár ne os;

II – até 300 (tre zen tos) li tros de le i te
diá ri os, como ma té ria-pri ma para pro du tos
lác te os;

III – até 200 (du zen tos) qui lo gra mas
diá ri os de pe i xes, mo lus cos e crus tá ce os,
como ma té ria-pri ma para pro du tos ori un dos
da pes ca e aqui cul tu ra;
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IV – até 200 (du zen tas) dú zi as diá ri as,
como ma té ria-pri ma para pro du tos ori un dos
de ovos;

V – até 3.000 (três mil) qui lo gra mas
anu a is para mel e de ma is pro du tos da col -
méia;

VI – até 30 (trin ta) to ne la das anu a is,
como ma té ria-pri ma para pro du tos ori gi na-
dos de fru tas ou de ou tros pro du tos de ori -
gem ve ge tal;

VII – até 100 (cem) to ne la das anu a is
de ou tros pro du tos de ori gem ve ge tal, como 
ma té ria-pri ma para con ser vas e de ma is de -
ri va dos.

Pa rá gra fo úni co. No caso de agro in dús tri as ar -
te sa na is con du zi das por pro du to res as so ci a dos, os
li mi tes diá ri os e anu a is per mi ti dos são mul ti pli ca dos
por 3 (três).

Art. 6º Os ali men tos re sul tan tes do pro ces sa-
men to ar te sa nal des sas ma té ri as-pri mas obe de ce rão
às re co men da ções da Orga ni za ção Mun di al de Sa ú-
de e se rão clas si fi ca dos por ca te go ria de ris co à sa ú-
de pú bli ca, nos se guin tes gru pos:

I – Ali men tos de Alto Ris co à Se gu ran-
ça Ali men tar – são os ali men tos de ba i xa
aci dez, que pos su em pH ma i or ou igual a
qua tro pon to seis e ati vi da de de água ma i or
que zero vír gu la oi ten ta e cin co, a se rem es -
pe ci fi ca dos em re gu la men to; e

II – Ali men tos de Ba i xo Ris co à Se gu-
ran ça Ali men tar – são ali men tos que pos su-
em pH aba i xo de qua tro pon to seis ou aque -
les que pos su em pH ma i or ou igual a qua tro
pon to seis com ati vi da de de água in fe ri or a
zero vír gu la oi ten ta e cin co, a se rem es pe ci-
fi ca dos em re gu la men to.

§ 1º A fa bri ca ção de ali men tos re sul tan tes de
pro ces sa men to ar te sa nal de ma té ri as-pri mas cuja
clas si fi ca ção for de “Ali men tos de Alto Ris co à Se-
gu ran ça Ali men tar” exi ge ha bi li ta ção téc ni ca para
im plan ta ção de Ava li a ção de Pe ri gos e Pon tos Crí ti-
cos de Con tro le – APPCC e Boas Prá ti cas de Fa bri-
ca ção – BPF.

§ 2º A fa bri ca ção de ali men tos re sul tan tes de
pro ces sa men to ar te sa nal de ma té ri as-pri mas cuja
clas si fi ca ção for de “Ali men tos de Ba i xo Ris co à Se gu-
ran ça Ali men tar” exi ge ape nas ha bi li ta ção téc ni ca para 
im plan ta ção de Boas Prá ti cas de Fa bri ca ção – BPF.

§ 3º Enten de-se por Ava li a ção de Pe ri gos e Pon -
tos Crí ti cos de Con tro le – APPCC a ins ti tu i ção de sis -

te má ti ca de iden ti fi ca ção, ava li a ção e con tro le de pe -
ri gos de con ta mi na ção dos ali men tos fa bri ca dos.

§ 4º Enten de-se por Boas Prá ti cas de Fa bri ca-
ção – BPF os pro ce di men tos ade qua dos em pre ga-
dos em toda a ca de ia ali men tar em fun ção do Pa drão
de Iden ti da de e Qu a li da de do pro du to fa bri ca do.

Art. 7º A agro in dús tria ar te sa nal de ali men tos
de ve rá re gis trar-se no ór gão es ta du al res pon sá vel
pela de fe sa sa ni tá ria ani mal e ve ge tal, me di an te for -
ma li za ção de pe di do ins tru í do pe los se guin tes do cu-
men tos:

I – re que ri men to di ri gi do à au to ri da de
com pe ten te so li ci tan do o re gis tro e ins pe ção
pelo ór gão res pon sá vel;

II – do cu men to ofi ci al que com pro ve a
con di ção de pro du tor ru ral do re que ren te;

III – re gis tro no CNPJ ou no CGC ou
ins cri ção do pro du tor ru ral na Se cre ta ria da
Fa zen da Esta du al;

IV – ates ta do sa ni tá rio do re ba nho que 
vai dar ori gem à ma té ria-pri ma, no caso de
pro du tos de ori gem ani mal;

V – ates ta do de po ta bi li da de da água
a ser uti li za da no pro ces so;

VI – ou tros ates ta dos de exa mes, a cri -
té rio dos ór gãos com pe ten tes.

Pa rá gra fo úni co. Me di an te con vê nio, o ór gão
es ta du al po de rá re pas sar ao Mu ni cí pio a atri bu i ção
pre vis ta no ca put des te ar ti go.

Art. 8º O es ta be le ci men to de pro ces sa men to ar-
te sa nal de ali men tos man te rá em ar qui vo pró prio sis -
te ma de con tro le que per mi ta con fron tar, em qua li da-
de e quan ti da de, o pro du to pro ces sa do com o lote
que lhe deu ori gem.

Art. 9º As ins ta la ções da agro in dús tria ar te sa nal
de ali men to obe de ce rão a pre ce i tos mí ni mos de
cons tru ção, equi pa men to e hi gi e ne, ob ser van do as-
pec tos como:

I – ins ta la ções fí si cas ade qua das, sen -
do cons ti tu í da de uma sala para pre pa ro e
ar ma ze na gem, lo cal para re cep ção da ma-
té ria-pri ma e la va gem de equi pa men tos e
uten sí li os e um ba nhe i ro/ves tuá rio, to dos
es tes, com al tu ra e di men sões com pa tí ve is
com a ca pa ci da de de pro du ção, nú me ro de
ope ra do res e ne ces si da de de ins ta la ção
dos equi pa men tos;

II – ade qua da ae ra ção e lu mi no si da de;
III – ve da ção con tra in se tos e ani ma is;
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IV – boas con di ções para hi gi e ni za ção
e de sin fec ção das ins ta la ções, de equi pa-
men tos e uten sí li os;

V – ade qua da uti li za ção ou eli mi na ção
de re sí du os e re je i tos;

VI – água po tá vel en ca na da em quan-
ti da de com pa tí vel com a de man da do es ta-
be le ci men to;

VII – dis tan te de fon tes de con ta mi na-
ção, mau che i ro e es go to.

Art. 10. O con tro le sa ni tá rio dos re ba nhos e
cam pos de pro du ção que ge ram a ma té ria-pri ma
para a pro du ção ar te sa nal de ali men tos é obri ga tó-
rio e de ve rá se guir ori en ta ção dos ór gãos de de fe sa
sa ni tá ria ani mal.

Pa rá gra fo úni co. O con tro le de que tra ta o ca put
des te ar ti go com pre en de tam bém a ins pe ção ex ante
e ex post pe los ór gãos mu ni ci pa is, ou es ta du a is, ou
fe de ra is do aba te dos ani ma is e das de ma is ma té ri-
as-pri mas be ne fi ci a das no pro ces so de pro du ção.

Art. 11. Os pro du tos de ve rão ser trans por ta dos
e ar ma ze na dos em con di ções ade qua das para pre-
ser va ção de sua qua li da de.

Art. 12. E ve da do po lu ir o meio am bi en te com
pro du tos e sub pro du tos do pro ces sa men to.

Art. 13. As ins ta la ções de ve rão ser man ti das
lim pas e or ga ni za das an tes, du ran te e após o pro ces-
sa men to dos pro du tos.

Art. 14. As pes so as en vol vi das na ma ni pu la ção
e pro ces sa men to de ali men tos ar te sa na is de ve rão
por tar car te i ra de sa ú de e usar uni for mes pró pri os e
lim pos, in clu si ve bo tas im per meá ve is e gor ros.

Pa rá gra fo úni co. Ca be rá ao Mi nis té rio da Agri-
cul tu ra, Pe cuá ria e Abas te ci men to de fi nir as nor mas
do tre i na men to aos pro du to res ru ra is vi san do apo i ar
as agro in dús tri as ar te sa na is fa mi li a res.

Art. 15. A em ba la gem dos pro du tos da agro in-
dús tria ar te sa nal fa mi li ar de ve rá obe de cer às con di-
ções de hi gi e ne ne ces sá ri as à boa con ser va ção do
pro du to, sem co lo car em ris co a sa ú de do con su mi dor
fi nal, obe de cen do às nor mas es ti pu la das no Có di go
de De fe sa do Con su mi dor.

Pa rá gra fo úni co. Qu an do a gra nel, os pro du tos
se rão ex pos tos ao con su mo acom pa nha dos de fo lhe-
tos ou car ta zes, con ten do as in for ma ções pre vis tas
no ca put des te ar ti go.

Art. 16. É au to ri za do o Po der Pú bli co a cri ar uma
li nha es pe ci al de fi nan ci a men to para a agro in dús tria ar -
te sa nal, no con tex to da po lí ti ca de cré di to ru ral do País,
para es ti mu lar a agre ga ção de va lor ao pro du to ru ral.

Art. 17. A ca rac te rís ti ca de qual quer tipo de fra u-
de, in fra ção ou des cum pri men to des ta Lei su je i ta rá o
in fra tor às san ções pre vis tas em lei.

Art. 18. Esta lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – So bre a
mesa, re que ri men to que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá-
rio em exer cí cio, Se na dor Mo za ril do Ca val can ti.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 389 DE 2002

Nos ter mos do art. 321 do Re gi men to Inter no,
re que i ro a dis pen sa de pu bli ca ção do Pa re cer, para
ime di a ta dis cus são e vo ta ção da re da ção fi nal do Pro -
je to de Lei da Câ ma ra nº 123, de 2001 (nº 3.428/97,
na Casa de ori gem), que dis põe so bre a ela bo ra ção,
be ne fi ci a men to e co mer ci a li za ção de pro du tos ar te-
sa na is de ori gem ani mal e ve ge tal e dá ou tras pro vi-
dên ci as.

Sala das Ses sões, 18 de ju nho de 2002. – Ri-
car do San tos.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – 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.
Pas sa-se, ime di a ta men te, à apre ci a ção da re-

da ção fi nal.
Em dis cus são a re da ção fi nal. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem que i ra en ca mi nhar, en cer ro

o en ca mi nha men to.
As Srªs e Srs. Se na do res que a apro vam que i-

ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va da.
Apro va da a re da ção fi nal, o pro je to vai à san ção.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Na ses -

são de on tem, foi lido o Re que ri men to nº 381/2002, de
au to ria dos Se na do res Iris Re zen de e Ma u ro Mi ran da,
so li ci tan do, nos ter mos do art. 218 do Re gi men to Inter -
no e de acor do com as tra di ções da Casa, que se jam
pres ta das ho me na gens pelo fa le ci men to do ex-De pu-
ta do Ju a rez Ber nar des, ocor ri do dia 15 úl ti mo.

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.
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O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – So bre a
mesa, re que ri men to que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá-
rio em exer cí cio, Se na dor Mo za ril do Ca val can ti.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 390, 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 do Sr.
Anto nio Te bet.

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, 18 de ju nho de 2002. – Luiz
Otá vio – Fer nan do Ri be i ro.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Este
re que ri men to de pen de de vo ta ção, em cujo en ca mi-
nha men to po de rão fa zer uso da pa la vra os Srs. Se -
na do res que o de se ja rem.

O SR. LUIZ OTÁVIO (Blo co/PPB – PA) – Sr. Pre -
si den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar a vo ta ção.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Tem a
pa la vra V. Exª.

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, o fa le ci men to de
Antô nio Te bet, ir mão do Pre si den te do Se na do Fe de-
ral e do Con gres so Na ci o nal, Se na dor Ra mez Te bet,
de i xa de luto o Esta do do Mato Gros so do Sul.

Por de ver de jus ti ça e di an te de um mo men to tão 
tris te, faço de mi nhas pa la vras a ma ni fes ta ção do
sen ti men to da Ban ca da do meu Esta do, dos Se na do-
res Fer nan do Ri be i ro e Ade mir Andra de.

Par ti ci pou dos fu ne ra is, pres tan do suas ho me-
na gens ao ir mão do nos so Pre si den te, toda a co mu ni-
da de da que le Esta do tão im por tan te para o Bra sil.

Com cer te za, o Se na do da Re pú bli ca, pelo seu
Ple ná rio, so li da ri za-se com o Se na dor Ra mez Te bet
nes te mo men to tão tris te por que pas sa, mo men to
que só quem já o vi veu sabe o quan to é di fí cil su pe rar.

Eu já pas sei, na mi nha vida, por mo men to se -
me lhan te, quan do per di um ir mão com 31 anos de
ida de, em um aci den te de avi a ção. Por isso, de se jo
sin ce ra men te à fa mí lia do Se na dor Ra mez Te bet a re -
sig na ção, o sen ti men to mais for te, mais cer to que
pre ci sa ter, nes ta hora, uma fa mí lia que per de um
ente tão que ri do.

Trans mi to os sen ti men tos do Se na dor Ber nar do
Ca bral, que pe diu que as sim o fi zes se e in clu ís se a
so li da ri e da de do seu Esta do, o Ama zo nas.

Há cer ca de duas se ma nas, per de mos o ir mão
do Se na dor La u ro Cam pos, quan do, en tão, ma ni fes-
ta mos aqui os sen ti men tos de pe sar do Ple ná rio e do
Se na do Fe de ral. Faço das mi nhas pa la vras tam bém
as dos meus com pa nhe i ros e de todo o Se na do da
Re pú bli ca. Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce-
do a pa la vra o Se na do Artur da Tá vo la.

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Blo co/PSDB – RJ.
Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.)
– Sr. Pre si den te, tra go aqui a pa la vra do Pre si den te
da Re pú bli ca, que me pe diu, pes so al men te, que trou -
xes se a esta Casa, além do nos so nome pes so al, os
vo tos de sen ti men to pelo fa le ci men to do ir mão do
Pre si den te des ta Casa e do Con gres so Na ci o nal.

A per da de um ir mão é sem pre algo ab so lu ta-
men te in su pe rá vel na vida, ain da que o tem po pas se.
A ir man da de é um dos mis té ri os mais pro fun dos da
exis tên cia. Na in fân cia, so fri a per da de uma irmã. Tor-
nei-me fi lho úni co; en tão, ao lon go de toda a vida,
sem pre me de sa fi ou esse mis té rio e, ao mes mo tem -
po, essa fe li ci da de que é a ir man da de. A ir man da de
tem algo de mú tua pro te ção, pre sen ça mais viva dos
pais, no vos for ma tos da mes ma base e ori gem.

Ima gi no que o nos so Pre si den te do Con gres so
es te ja a pas sar por mo men tos de tris te za. Asso cio o
nome do Pre si den te da Re pú bli ca – que faz anos
hoje, por si nal. Qu an do fui cum pri men tar Sua Exce-
lên cia pelo te le fo ne, Sua Exce lên cia ha via sa bi do e
pe diu-me que trou xes se um abra ço do Pre si den te da
Re pú bli ca ao Se na dor Ra mez Te bet, di zen do que iria
bus car uma ten ta ti va de con ta to pes so al para fazê-lo.

Assim, Sr. Pre si den te, fi que re gis tra da ao Se na-
dor Ra mez Te bet a nos sa so li da ri e da de, o nos so res -
pe i to pela for ma ele va da pela qual vem con du zin do
os tra ba lhos do Con gres so Na ci o nal e a so li da ri e da-
de na dor, aque la so li da ri e da de tão mais ver da de i ra e
efe ti va quan do nas ce de em pa tia, de ami za de e de
res pe i to.

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

do ao 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, tam bém que ro as so ci ar-me à la men tá vel per -
da so fri da pelo Se na dor Ra mez Te bet por que, se gun-
do in for ma ção, o nos so Pre si den te é mais ve lho do
que o ir mão fa le ci do. Na nos sa raça ára be, nor mal-
men te o mais ve lho as su me pra ti ca men te o pa pel de
pai, é o que pro te ge os ir mãos me no res, com eles
con vi ve, ori en ta e traz a tran qüi li da de para que pos -
sam se guir o seu ca mi nho na bus ca da fe li ci da de.
Então, ima gi no o so fri men to do Pre si den te Ra mez Te -
bet e da sua fa mí lia com a per da des se ente que ri do.
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Por tan to, em meu nome e como Vice-Lí der do
PFL, em nome do nos so Par ti do, e acre di to que V. Exª,
Sr. Pre si den te, tam bém es te ja com par ti lhan do da an gús-
tia e do so fri men to do nos so Pre si den te Ra mez Te bet.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Em vo ta-
ção o re que ri men to de in ser ção em ata de um voto de
pro fun do pe sar e apre sen ta ção de con do lên ci as à fa -
mí lia do Pre si den te Ra mez Te bet.

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 no que 

diz res pe i to ao re que ri men to apro va do.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Srs. Se -

na do res, esta Pre si dên cia se as so cia à dor do Pre si-
den te ti tu lar des ta Casa, Se na dor Ra mez Te bet, com -
pre en den do sua pro fun da amar gu ra nes te mo men to,
mas man ten do a es pe ran ça de que no Evan ge lho –
que S. Exª tan to co nhe ce – pos sa o Se na dor Ra mez
Te bet en con trar con for to nes te mo men to de mu i ta dor.

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

São li dos os se guin tes:

PARECER Nº 603, 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 204, de 1999, de au to ria do Se -
na dor Ro meu Tuma, que al te ra a Lei nº
7.210, de 11 de ju lho de 1984, que ins ti tui
a Lei de Exe cu ção Pe nal

Re la tor: Se na dor José Fo ga ça

I – Re la tó rio
O pro je to em exa me, de au to ria do Se na dor Ro -

meu Tuma, in tro duz al te ra ções na Lei de Exe cu ção
Pe nal, dis pon do so bre a re gres são de re gi mes pri si o-
na is, au to ri za ção de sa í da e as sis tên cia ju rí di ca a
con de na dos. Não fo ram ofe re ci das emen das no pra -
zo re gi men tal.

A ma té ria de que tra ta o pro je to sob exa me en -
qua dra-se na com pe tên cia le gis la ti va do Con gres so
Na ci o nal, de vez que con sis te em di re i to pro ces su al.
De res to, o pro je to en con tra-se em boa for ma, aten di-
dos os pres su pos tos de ju ri di ci da de, cons ti tu ci o na li-
da de e re gi men ta li da de.

Ini ci al men te, cu i da o pro je to de me lho rar a. re -
da ção do art. 118 da Lei de Exe cu ção Pe nal, trans for-
man do o seu pa rá gra fo úni co em um dos in ci sos, e
apon do em seu lu gar dis po si ti vo que exi ge a oi ti va
pré via do con de na do, quan do se co gi tar a re gres são
de seu re gi me pri si o nal em ra zão de novo cri me ou de 
frus tra ção à exe cu ção.

A se guir, de ter mi na que o Con de na do de ve rá
obri ga to ri a men te ser as sis ti do por ad vo ga do – sen do
no me a do de fen sor da ti vo se ne ces sá rio nos ca sos
em que o con de na do pe ti ci o nar jun to ao po der ju di-
ciá rio por mo di fi ca ções em sua si tu a ção pri si o nal.

Fi nal men te, o pro je to dis põe ain da so bre a au to-
ri za ção de sa í da tem po rá ria, su pri min do o re qui si to
de de cur so mí ni mo da pena para a sua con ces são.

II – Voto

A pro po si ção sob exa me apre sen ta ine gá ve is
aper fe i ço a men tos na re da ção dos três dis po si ti vos,
da Lei de Exe cu ção Pe nal, que al can ça. Com efe i to, o
atu al pa rá gra fo úni co do art. 118 tem, na ver da de, ca -
rá ter de in ci so e en con tra-se mal co lo ca do como pa -
rá gra fo. Por ou tro lado, tan to o novo tex to pro pos to
para este pa rá gra fo quan to as pro po si ções que al te-
ram o tex to dos arts. 195 e 196 da mes ma Lei têm o
in ques ti o ná vel mé ri to de ex pli ci tar um dos mais im-
por tan tes di re i tos pes so a is, cons ti tu ci o nal men te de-
ter mi na do, que é o di re i to à am pla de fe sa, mar ca da-
men te em suas es pé ci es de de vi do pro ces so le gal e
as sis tên cia ju di ciá ria. Não há dú vi da de que, uma vez
que a Cons ti tu i ção já ga ran te es ses di re i tos, se ria
des ne ces sá rio re pe ti-los na le gis la ção in fra-cons ti tu-
ci o nal; mas tam bém não há dú vi da de que, in fe liz-
men te, nem sem pre a prá ti ca ju rí di ca anda pelo me -
lhor ca mi nho e, por tan to, es ses di re i tos me re cem ser
re pe ti dos sem pre que exis te o ris co de sua vi o la ção.

Por ou tro lado, tam bém as sis te in te i ra ra zão ao
emi nen te Au tor quan do cha ma a aten ção para a la-
men tá vel si tu a ção cri a da pela con fron ta ção en tre o
dis pos to no art. 123, inc. II, e o dis pos to no art. 112.
Com efe i to, o con de na do re in ci den te que te nha pro -
gre di do para o re gi me semi-aber to após cum prir um
sex to de sua Sena (com base no art. 112), mas que
ain da não te nha cum pri do, um quar to dela, fica im pe-
di do de usu fru ir de um dos di re i tos do con de na do em
re gi me semi-aber to, qual seja, a sa í da tem po rá ria.
Cria-se as sim um pa ra do xo, ma ni fes ta men te in sus-
ten tá vel em qual quer di plo ma le gis la ti vo, mas es pe ci-
al men te per ni ci o so em uma lei que dis põe so bre o
pre ci o so bem que é a li ber da de.

A pro po si ção en con tra-se, as sim, em boa for-
ma, cum prin do a per ma nen te mis são le gis la ti va de
aper fe i ço ar as leis, para sua me lhor apli ca ção. Nes te
sen ti do, o voto é pela apro va ção do PLS 204/99.

Sala da Co mis são, 19 de maio de 2002. –
Ber nar do Ca bral, Pre si den te – José Fo ga ça, Re la-
tor – Lú cio Alcân ta ra – Ro ber to Fre i re – Luiz Otá -
vio – Wel ling ton Ro ber to – Fer nan do Ri be i ro –
Ari Stad ler –   Ri car do San tos – Ro meu Tuma (Au-
tor) – Re gi nal do Du ar te – Antô nio Car los Jú ni or –
Osmar Dias.
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Ofí cio nº 053/02-PRESIDÊNCIA/CCJ

Bra sí lia, 29 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 204, de 1999, de au to ria
do Se na dor Ro meu Tuma, que “Alte ra a Lei nº 7.210,
de 11 de ju lho de 1984, que “Insti tui À Lei de Exe cu-
ção Pe nal”’.

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

LEI Nº 7.210, DE 11 DE JULHO DE 1984

Insti tui a Lei de Exe cu ção Pe nal.

Art. 112. A pena pri va ti va de li ber da de será exe -
cu ta da em for ma pro gres si va, com a trans fe rên cia
para re gi me me nos ri go ro so, a ser de ter mi na da pelo
Juiz, quan do o pre so ti ver cum pri do ao me nos 1/6
(um sex to) da pena no re gi me an te ri or e seu mé ri to in -
di car a pro gres são.

Pa rá gra fo úni co. A de ci são será mo ti va da e
pre ce di da de pa re cer da Co mis são Téc ni ca de
Clas si fi ca ção e do exa me cri mi no ló gi co, quan do
ne ces sá rio.

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

Art. 123. A au to ri za ção será con ce di da por ato
mo ti va do do Juiz da exe cu ção, ou vi dos o Mi nis té rio
Pú bli co e a ad mi nis tra ção pe ni ten ciá ria e de pen de rá
da sa tis fa ção dos se guin tes re qui si tos:
....................................................................................

II – cum pri men to mí ni mo de 1/6 (um sex to) da
pena, se o con de na do for pri má rio, e 1/4 (um quar to),
se re in ci den te;
....................................................................................

PARECER Nº 604, 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 77, de 2002, de au to ria do Se -
na dor Mo re i ra Men des, que acres cen ta 6
Tí tu lo VII-A ao De cre to-Lei nº 5.452, de 1º
de maio de 1943 (Con so li da ção, das Leis
do Tra ba lho – CLT), ins ti tu in do a Cer ti dão
Ne ga ti va de Dé bi tos Tra ba lhis tas – CNDT
e dá ou tras pro vi dên ci as.

Re la tor: Se na dor Pe dro Si mon

I – Re la tó rio

É sub me ti do ao exa me da Co mis são de, Cons ti-
tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia o Pro je to de Lei do Se na-
do nº 77, de 2002, do ilus tre Se na dor Mo re i ra Men-
des, que tem por fi na li da de, ao acres cen tar o Tí tu lo
VII-A à Con so li da ção das Leis do Tra ba lho (CLT), cri -
ar a Cer ti dão’ Ne ga ti va de Dé bi tos Tra ba lhis tas
(CNDT).

Ao jus ti fi car sua ini ci a ti va; o au tor da pro po si ção
ale ga:

Com efe i to, em bo ra seja con si de ra do pri vi le gi a-
dís si mo, o cré di to tra ba lhis ta não tem sido pro te gi do
pe los me ca nis mos de fis ca li za ção in di re ta cri a dos
para re du zir a ina dim plên cia jun to à Fa zen da Pú bli ca
e ao Insti tu to Na ci o nal do Se gu ro So ci al.

Nou tras pa la vras, a or dem ju rí di ca em vi gor im -
põe um ma i or con tro le so bre cré di tos que, em bo ra
pri vi le gi a dos, , não os ten tam a pre fe rên cia de pa ga-
men to atri bu í da aos cré di tos de na tu re za tra ba lhis tas
(art. 186, Có di go Tri bu tá rio Na ci o nal), de ca rá ter emi -
nen te men te ali men tar.

Não é ra zoá vel que, por exem plo, con tra tan tes
com o Po der Pú bli co cu i dem, ape nas, de re gu la ri zar
sua si tu a ção com a Fa zen da Pú bli ca e com os ór gãos
pre vi den ciá ri os, sim ples men te re le van do a pre fe rên-
cia le gal de sa tis fa zer as dí vi das tra ba lhis tas e ma jo-
ran do, so bre ma ne i ra, o nú me ro de fe i tos não so lu ci o-
na dos em de fi ni ti vo pela Jus ti ça do Tra ba lho.

Ini ci al men te, o pro je to pre vê:

a) a exis tên cia da CNDT da em pre sa:

1. na con tra ta ção ou re no va ção de
con tra to com o Po der Pú bli co;

2. no re ce bi men to de be ne fí ci os, ou in -
cen ti vo fis cal, ou cre di tí cio, con ce di dos pelo
Po der Pú bli co;
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3. na ali e na ção, ou na one ra ção de
bem imó vel ou di re i to a ele re la ti vo;

4. no re gis tro, ou no ar qui va men to de
ato re la ti vo a ba i xa ou re du ção de fir ma in di-
vi du al, re du ção de ca pi tal so ci al, ci são to tal
ou par ci al, trans for ma ção ou ex tin ção de en -
ti da de ou so ci e da de, co mer ci al, ou ci vil e
trans fe rên cia de co tas de so ci e da des de
res pon sa bi li da de li mi ta da.

b) a exi gên cia da UNDT do pro pri e tá-
rio, pes soa fí si ca ou ju rí di ca, de obra de
cons tru ção ci vil, no ato de sua aver ba ção no 
re gis tro de imó ve is;

c) a exi gên cia aa CNDT da pes soa fí-
si ca:

1. na con tra ta ção ou re no va ção, de
con tra to com o Po der Pú bli co;

2. no re ce bi men to de be ne fí ci os, ou in -
cen ti vo fis cal, ou cre di tí cio con ce di dos pelo
Po der Pú bli co;

3. na ali e na ção, ou na one ra ção de
bem imó vel, ou di re i to a ele re la ti vo;

De fi ne ain da o dé bi to tra ba lhis ta como:

d) o ina dim ple men to de obri ga ções es -
ta be le ci das em sen ten ça con de na tó ria tran -
si ta da em jul ga do pro fe ri da pe los ór gãos da
jus ti ça do Tra ba lho, ou em acor dos ju di ci a is
des cum pri dos, in clu si ve no con cer nen te aos 
re co lhi men tos pre vi den ciá ri os, ho no rá ri os,
cus tas e emo lu men tos:

e) o ina dim ple men to de obri ga ções de -
cor ren tes de exe cu ção de ter no de ajus te de 
con du ta ce le bra do pe ran te o Mi nis té rio Pú-
bli co do Tra ba lho é de ter mo de acor do fir-
ma do pe ran te Co mis são de Con ci li a ção
Pré via.

Por úl ti mo, a pro po si ção de ter mi na que a CNDT
será emi ti da pela Jus ti ça do Tra ba lho, atra vés de me i-
os ele trô ni cos, e com ple men ta as res tri ções le ga is
pre vis tas na Lei nº 8.212, de 21 de ju lho de 1991, no
que diz res pe i to ao de ve dor da Pre vi dên cia So ci al,
pois, a par tir da pro mul ga ção da Emen da Cons ti tu ci o-
nal nº 20/1998, a Jus ti ça do Tra ba lho pas sou a exe cu-
tar, de ofí cio, as con tri bu i ções pre vi den ciá ri as, de vi-
das em ra zão de suas sen ten ças.

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

É o re la tó rio.

II – Aná li se

A pro po si ção é, sem dú vi da al gu ma, me ri tó ria,
eis que con tri bu i rá de ma ne i ra mais efe ti va para que
aque las em pre sas con tra tan tes com o Po der Pú bli co
não so men te se jam obri ga das a re gu la ri zar sua si tu a-
ção com a Fa zen da Pú bli ca e com os ór gãos pre vi-
den ciá ri os, mas tam bém a sa tis fa zer suas dí vi das tra -
ba lhis tas.

Como se sabe, o cré di to tra ba lhis ta não vem
sen do pro te gi do ade qua da men te pe los me ca nis mos
de fis ca li za ção in di re ta e, como con se qüên cia, as sis-
ti mos ao au men to do nú me ro de de ci sões da Jus ti ça
do Tra ba lho não so lu ci o na das em de fi ni ti vo.

Pelo seu ca rá ter pri vi le gi a do, e emi nen te men te
ali men tar, o cré di to tra ba lhis ta deve me re cer a uti li za-
ção de mais esse me ca nis mo de pro te ção. Com a ins -
ti tu i ção da CNDT, pode-se di zer que se rão re du zi das
as pen dên ci as ju di ci a is e con co mi tan te men te es ti mu-
la do o fiel cum pri men to dos di re i tos so ci a is in se ri dos
no nos so or de na men to ju rí di co.

Sob o as pec to “for mal, vale di zer que os pre ce i-
tos cons ti tu ci o na is fo ram in te gral men te ob ser va dos
quan to à le gi ti mi da de de ini ci a ti va (art. 61, ca put) e à
com pe tên cia le gis la ti va da União (art 22 in ci so I).

Por ou tro lado, a ma té ria, por re la ci o nar-se ao
Di re i to do Tra ba lho, deve ser dis ci pli na da em lei, or di-
ná ria. É, por tan to, com pe tên cia da União, so bre a
qual cabe ao Con gres so Na ci o nal le gis lar, con for me
pre vê o art. 48 da Cons ti tu i ção Fe de ral

III – Voto

À vis ta do ex pos to, opi na mos pela apro va ção do 
Pro je to de Lei do Se na do nº 77 de 2002, em re la ção
ao mé ri to e no que tan ge a sua ju ri di ci da de e cons ti tu-
ci o na li da de.

Sala da Co mis são, 5 de ju nho de 2002. – Ber-
nar do Ca bral, Pre si den te – Antô nio Car los Jú ni-
or, Re la tor Ad Hoc – Ro ber to Re quião – Ro meu
Tuma – Ro ber to Fre i re – Osmar Dias – Ari Stad -
ler – Be ní cio Sam pa io – Re gi nal do Du ar te – Fer -
nan do Ri be i ro – Jef fer son Pe res – José Edu ar do
Du tra.
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Ofí cio nº 61/02-Pre si dên cia/CCJ

Bra sí lia, 5 de ju nho 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 77, de 2002, de au to ria
do Se na dor Mo re i ra Men des, que “Acres cen ta o Tí tu-
lo VII-A ao De cre to-Lei nº 5.452 de 10 de maio de
1943 (Con so li da ção das, Leis do Tra ba lho – CLT), ins -
ti tu in do a Cer ti dão Ne ga ti va de Dé bi tos Tra ba lhis tas – 
CNDT, 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 5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966

Dis põe so bre o Sis te ma Tri bu tá rio
Na ci o nal e ins ti tui nor mas ge ra is de di re-
i to tri bu tá rio apli cá ve is à União, Esta dos
e Mu ni cí pi os.

....................................................................................
Art. 186. O cré di to tri bu tá rio pre fe re a qual quer

ou tro, seja qual for à na tu re za ou o tem po da cons ti tu i-
ção des te, res sal va dos os cré di tos de cor ren tes da le -
gis la ção do tra ba lho.
....................................................................................

LEI Nº 8.212, DE 24 DE JULHO DE 1991

Dis põe so bre a or ga ni za ção da Se-
gu ri da de So ci al, ins ti tui Pla no de Cus te io
e dá ou tras pro vi dên ci as.

Re gu la men to
....................................................................................

EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20, DE 1998

Mo di fi ca o sis te ma de pre vi dên cia so ci al, es ta-
be le ce nor mas de tran si ção e dá ou tras pro vi dên ci as.
....................................................................................

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

Art. 22. (*) Com pe te pri va ti va men te à União le -
gis lar so bre:

I – di re i to ci vil, co mer ci al, pe nal, pro ces su al, ele -
i to ral, agrá rio, ma rí ti mo, ae ro náu ti co, es pa ci al e do
tra ba lho;
....................................................................................

Art. 48. (*) Cabe ao Con gres so Na ci o nal, com a
san ção do Pre si den te da Re pú bli ca, não exi gi da esta
para o es pe ci fi ca do nos arts. 49, 51 e 52, dis por so bre
to das as ma té ri as de com pe tên cia da União, es pe ci-
al men te so bre:

I – sis te ma tri bu tá rio, ar re ca da ção e dis tri bu i ção
de ren das;

II – pla no plu ri a nu al, di re tri zes or ça men tá ri as,
or ça men to anu al, ope ra ções de cré di to, dí vi da pú bli-
ca e emis sões de cur so for ça do;

III – fi xa ção e mo di fi ca ção do efe ti vo das For ças
Arma das;

IV – pla nos e pro gra mas na ci o na is, re gi o na is e
se to ri a is de de sen vol vi men to;

V – li mi tes do ter ri tó rio na ci o nal, es pa ço aé reo e
ma rí ti mo e bens do do mí nio da União;

VI – in cor po ra ção, sub di vi são ou des mem bra-
men to de áre as de Ter ri tó ri os ou Esta dos, ou vi das as
res pec ti vas Assem bléi as Le gis la ti vas;

VII – trans fe rên cia tem po rá ria da sede do Go-
ver no Fe de ral;

VIII – con ces são de anis tia;
IX – or ga ni za ção ad mi nis tra ti va, ju di ciá ria, do

Mi nis té rio Pú bli co e da De fen so ria Pú bli ca da União e
dos Ter ri tó ri os e or ga ni za ção ju di ciá ria, do Mi nis té rio
Pú bli co e da De fen so ria Pú bli ca do Dis tri to Fe de ral;

X – cri a ção, trans for ma ção e ex tin ção de car-
gos, em pre gos e fun ções pú bli cas;

XI – cri a ção, es tru tu ra ção e atri bu i ções dos Mi -
nis té ri os e ór gãos da ad mi nis tra ção pú bli ca;

XII – te le co mu ni ca ções e ra di o di fu são;
XIII – ma té ria fi nan ce i ra, cam bi al e mo ne tá ria,

ins ti tu i ções fi nan ce i ras e suas ope ra ções;
XIV – mo e da, seus li mi tes de emis são, e mon -

tan te da dí vi da mo bi liá ria fe de ral.
(*) Emen da Cons ti tu ci o nal nº 19, de 1998.

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

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Os pa -
re ce res li dos vão à pu bli ca ção.

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

São li dos os se guin tes:
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Ofí cio nº 053/02-PRESIDÊNCIA/CCJ

Bra sí lia, 29 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 204, de 1999, de au to ria
do Se na dor Ro meu Tuma, que “Alte ra a Lei nº 7.210,
de 11 de ju lho de 1984, que “Insti tui A Lei de Exe cu-
ção Pe nal”.

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 62/02-Pre si dên cia/CCJ

Bra sí lia, 5 de ju nho 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 77, de 2002, de au to ria
do Se na dor Mo re i ra Men des, que “Acres cen ta o Tí tu-
lo VII-A ao De cre to-Lei nº 5.452, de 1º, de maio de,
1943 (Con so li da ção das Leis do Tra ba lho – CLT), ins -
ti tu in do a Cer ti dão Ne ga ti va de Dé bi tos Tra ba lhis tas – 
CNDT, 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.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – 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 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 os
Pro je tos de Lei do Se na do nos 204, de 1999 e 77,
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 (Edi son Lo bão) – Con ce-
do a pa la vra ao Se na dor Jef fer son Pé res, por cin co
mi nu tos, para uma co mu ni ca ção que ha via sido so li ci-
ta da an te ri or men te. Em se gui da, ou vi re mos, tam bém
para uma co mu ni ca ção, o Se na dor La u ro Cam pos.

O SR. JEFFERSON PÉRES (PDT – AM. 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, a Li de ran ça

do PDT no Se na do quer ma ni fes tar a sua pro fun da
pre o cu pa ção com a nu vem de sus pe i tas que se avo -
lu ma so bre a fi gu ra do Mi nis tro Nel son Jo bim, que
não é um ma gis tra do qual quer, e sim um mem bro da
mais alta Cor te de Jus ti ça do País e Pre si den te do Tri-
bu nal Su pe ri or Ele i to ral em um ano de ele i ções.

O Mi nis tro Nel son Jo bim foi po lí ti co, Mi nis tro
des te Go ver no e, por uma sé rie de co in ci dên ci as, tal -
vez, ele tem vo ta do sem pre a fa vor de me di das que
in te res sam ao Go ver no – as qua is não vou enu me rar
–, e ago ra teve um com por ta men to re al men te inu si ta-
do no caso re la ci o na do à Con ven ção do PMDB.

Não vou en trar no mé ri to da ques tão, Sr. Pre si-
den te, nem me ca be ria fazê-lo. Não te nho nada a ver
com os as sun tos in ter nos do PMDB. Não sei quem
tem ou não ra zão ali; não sei se o re cur so do Se na dor
Ro ber to Re quião tem boa fun da men ta ção ju rí di ca.
Não en tro nes sa ques tão, mas que o com por ta men to
do Mi nis tro Nel son Jo bim é es tra nho isso eu te nho de
di zer no Se na do, sob pena de co me ter o gra ve pe ca-
do da omis são e ja ma is se rei omis so, Sr. Pre si den te!

Esse não é um sen ti men to só do PDT, Sr. Pre si-
den te; é de boa par te da clas se po lí ti ca e da so ci e da-
de bra si le i ra.

Cre io que o Mi nis tro do Su pre mo Tri bu nal Fe de-
ral e prin ci pal men te o Pre si den te do Tri bu nal Su pe ri or
Ele i to ral, em um ano de ele i ções, pre ci sa ser um ci da-
dão aci ma de qual quer sus pe i ta. E nes te mo men to, o
Mi nis tro Nel son Jo bim não é um ci da dão aci ma de
qual quer sus pe i ta!

Sr. Pre si den te, não o es tou acu san do. Não sei
se o com por ta men to do Mi nis tro Nel son Jo bim é di ta-
do pela sua cons ciên cia ou por con ve niên cia. Não sei. 
É uma ques tão sub je ti va di fí cil de se ava li ar. Estou di -
zen do que há um sen ti men to de sus pe i ta so bre a im -
par ci a li da de do Mi nis tro Nel son Jo bim.

É es tra nho que o Pre si den te de Tri bu nal seja
acor da do no meio da ma dru ga da e, se gun do cons ta – 
não foi des men ti do, não sei se é ver da de –, te ria até
ori en ta do as par tes so bre o ins tru men to ade qua do,
en ca mi nha do a um as ses sor, e pe di do a re da ção do
des pa cho. E, às 5h da ma nhã, des pa cha do fa vo ra vel-
men te, re vo gan do a de ci são de um co le ga, o que,
aliás, Sr. Pre si den te, é algo es drú xu lo – cre io eu – nos 
re gi men tos dos tri bu na is. O ato de um juiz não pode
ser anu la do por ato de ou tro juiz, mas ape nas – no
meu en ten der – por um co le gi a do, se jam os seus pró -
pri os co le gas do tri bu nal a que per ten ça, se jam mem -
bros de um tri bu nal su pe ri or. Mas o ato do Cor re ge dor
da Jus ti ça Ele i to ral, uma li mi nar, ser cas sa da por ou -
tro juiz igual a ele, que é Pre si den te! É ape nas uma hi -
e rar quia ad mi nis tra ti va, mas ele, como juiz, não é su -
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pe ri or ao ou tro. Qu an do nada, ele de ve ria ter ca u te la
ao re vo gar o ato do co le ga. Mas o fez.

E se ria tão ur gen te as sim? Se ele não ti ves se
cas sa do a li mi nar, o que te ria acon te ci do? A Con ven-
ção do PMDB te ria sido adi a da. Ain da ha ve ria o pra zo
de 8 dias para a pu bli ca ção do edi tal e 8 dias de po is
se fa ria uma nova con ven ção. Por tan to, não ha via o
pe ri cu lum in mora, Sr. Pre si den te.

Cre io que o Pre si den te de um Tri bu nal Su pe ri or
Ele i to ral de ve ria ser mu i to pru den te ao to mar uma de -
ci são como essa. De for ma que que ro de i xar re gis tra-
do esse pro ble ma.

Não es tou acon se lhan do os par ti dos a ar güi rem
a sus pe i ção do Mi nis tro Nel son Jo bim. Não fa rei um
ape lo a ele para se jul gar sus pe i to, por que isso é uma
ques tão de cons ciên cia, mas es tou, re pi to, ma ni fes-
tan do um sen ti men to que é de boa par te da so ci e da-
de bra si le i ra, que se per gun ta: o Mi nis tro Nel son Jo -
bim terá isen ção su fi ci en te para pre si dir as ele i ções
neste País? Não sei, Sr. Pre si den te.

Fica re gis tra da, por tan to, a mi nha ma ni fes ta ção.
O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – V.Exª

me per mi te um apar te, Se na dor Jef fer son Pé res?
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Não há

apar te. S. Exª está fa lan do para uma co mu ni ca ção
ina diá vel, por cin co mi nu tos.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Ape -
nas en tão, Sr. Pre si den te, para re gis trar que so mos
so li dá ri os à ma ni fes ta ção do Se na dor Jef fer son Pé-
res.

O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO) – Sr. Pre si-
den te, peço a pa la vra para te cer tam bém con si de ra-
ções a res pe i to des sa ques tão, uma vez que...

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Ou vi rei
V. Exª logo após o pro nun ci a men to do Se na dor La u ro
Cam pos, a quem já ha vía mos co mu ni ca do que fa la ria
nes te ins tan te, por cin co mi nu tos. Logo em se gui da, V. 
Exª po de rá fa zer uso da pa la vra.

O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO) – Mu i to
obri ga do, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Com a
pa la vra o Se na dor La u ro Cam pos.

O SR. LAURO CAMPOS (PDT – 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, es tas são pa la vras
que eu ja ma is gos ta ria de pro fe rir. O Se na dor Arlin do
Por to, com a de li ca de za e a aten ção que lhe são pe -
cu li a res, pro nun ci ou al gu mas pa la vras, num rá pi do
ne cro ló gio a meu ir mão, que nos de i xou há al guns
dias.

Em nome da fa mí lia, dos ir mãos, de meu pai,
tios de Álva ro Álva res da Sil va Cam pos, e de nos sa
irmã, gos ta ria de agra de cer o pa ne gí ri co fe i to pelo
Se na dor Arlin do Por to. A nos sa fa mí lia mais es tri ta é
bas tan te li mi ta da.

Qu an do no gi ná sio, nos so pro fes sor de por tu-
guês, ao ler a cha ma da – ele era o pri me i ro da lis ta –,
o sa u da va por ter ele um ver so, um de cas sí la bo em
seu nome: Álva ro Álva res da Sil va Cam pos. O pro fes-
sor lem bra va a har mo nia do nome Álva ro Álva res da
Sil va Cam pos to dos os dias.

Ele foi um ser pre co ce. Além de qua tro anos
mais ve lho do que eu, ele era mu i to pre co ce. Ele era
mais ir re qui e to do que eu e se re la ci o na va com mais
fa ci li da de, fa zen do até lem brar um de nos sos pa ren-
tes, de nos sos pri mos, a quem Car los Drum mond de
Andra de se re fe riu, tam bém em um ne cro ló gio, di zen-
do que para o Alber to Cam pos não exis tia a con ta bi li-
da de. Entre ele e seus ami gos, Alber to Cam pos vi via
sem pre aber to para au xi li ar, para aju dar e para am pa-
rar os ami gos inú me ros e os pa ren tes ca ren tes.

O Álva ro tam bém ti nha esse pa ren tes co com o
Alber to. Ele era um ser sem pre aber to a au xi li ar quem 
quer que fos se, quem quer que dele pre ci sas se.
Assim ele exer ceu, com essa am pli dão de es pí ri to, a
ad vo ca cia. Foi Con sul tor Ju rí di co do Mi nis té rio da
Edu ca ção e do Mi nis té rio da Sa ú de por mu i tos anos,
no me a do ain da pelo sa u do so e ines que cí vel Prof.
Cló vis Sal ga do.

Assim, nos sa fa mí lia mais pró xi ma, meu pai, mi -
nha mãe e nós três ir mãos fo mos iman ta dos, apro xi-
ma dos, amal ga ma dos por aque le ca lor que meu pai e 
mi nha mãe pro je ta vam. Den tro des se am bi en te, mol -
da mos o nos so es pí ri to.

Não ha via an tes fe i to re fe rên cia al gu ma ao pas -
sa men to do meu ir mão. Pen so que mor rer é tão na tu-
ral e tão sim ples como be ber na cuia da mão a água
que des ce pelo mor ro. Não há nada mais na tu ral que
a mor te. Por ou tro lado, a se pa ra ção, para aque les
que fi cam, de i xa um hi a to, um vá cuo im pre en chí vel.

Des se modo, ele, que sem pre me aju dou, que
sem pre se pre o cu pou com a mi nha car re i ra, sem pre
se pre o cu pou com a mi nha vida de um modo ge ral,
pre en cheu a la cu na de i xa da pelo nos so pai. Qu e ro,
nes te mo men to, tam bém dar um abra ço na mi nha
irmã, tão li ga da a ele, tão com pre en si va de nós e do
mun do, e di zer que es tou aqui lem bran do e cur tin do a
sa u da de, que sei que nun ca de i xou de acom pa-
nhá-la, des de o pas sa men to, des ses se res que nos
eram pró xi mos: meu pai, mi nha mãe e meu ir mão
mais ve lho. Fi ca mos ape nas nós dois para cho rar o
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im pre en chí vel, para cho rar e re lem brar mo men tos
ines que cí ve is.

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

Du ran te o dis cur so do Sr. La u ro Cam-
pos, 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. Car los Wil son, 1º Se cre tá rio.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Se na dor
La u ro Cam pos, a Mesa as so cia-se às ho me na gens
pós tu mas pres ta das ao ir mão de V. Exª, o Pro fes sor
Álva ro Cam pos.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Con ce-
do a pa la vra ao Se na dor Iris Re zen de, para uma co -
mu ni ca ção.

V. Exª dis põe de cin co mi nu tos.
O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO. Para uma

co mu ni ca ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den-
te, Srªs e Srs. Se na do res, so li ci tei a pa la vra para uma
bre ve co mu ni ca ção, e con tei com a ge ne ro si da de de
V. Exª, em ra zão do que afir mou há pou co o ilus tre Se -
na dor Jef fer son Pé res a res pe i to de uma de ci são pro -
la ta da pelo dig no Pre si den te do Tri bu nal Su pe ri or Ele -
i to ral na ma nhã de do min go, ho ras an tes da aber tu ra
da Con ven ção Na ci o nal do PMDB, de vi da men te con -
vo ca da se gun do os pre ce i tos dos es ta tu tos do Par ti-
do e da le gis la ção fe de ral. Sen ti-me no de ver de so li-
ci tar a pa la vra em de fe sa do ilus tre Mi nis tro Nel son
Jo bim, mem bro do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral e, como 
tal, mem bro do Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral, ele i to para
pre si dir aque la Cor te.

Sr. Pre si den te, an te ce deu-me na tri bu na, on-
tem, o Se na dor Ro ber to Re quião, que trou xe a sua
es tra nhe za àque la de ci são do Pre si den te. Eu es ta va
ins cri to para fa lar so bre se gu ran ça pú bli ca. Antes, an -
te ce dia-me o ilus tre Se na dor Ro ber to Re quião, que
tra ta va des sa ques tão.

Sr. Pre si den te, o Mi nis tro Nel son Jo bim está aci -
ma de qual quer dú vi da quan to à sua li su ra no tra to da
Jus ti ça, na apli ca ção das nos sas leis. Fi cas se eu in di-
fe ren te a es sas ob ser va ções a res pe i to do Mi nis tro
Nel son Jo bim, mi lhões de bra si le i ros po de ri am du vi-
dar da in te gri da de do Po der Ju di ciá rio nes te País.

Na no i te an te ri or à con ven ção, que se ria aber ta
às nove ho ras da ma nhã, o Se na dor Ro ber to Re-
quião, sen tin do-se pre ju di ca do com re la ção às po si-
ções as su mi das pela Co mis são Exe cu ti va do PMDB
Na ci o nal, bus cou uma li mi nar no Tri bu nal Su pe ri or
Ele i to ral, con ce di da pelo ilus tre e res pe i tá vel Mi nis tro
do TSE Sál vio de Fi gue i re do, para sus pen der a re a li-
za ção da con ven ção na ci o nal.

Nin guém cen su rou, na con ven ção ou em qual -
quer am bi en te, o ges to do Sr. Mi nis tro Sál vio de Fi -
gue i re do em con ce der aque la li mi nar. É um re cur so
do ci da dão quan do se sen te pre ju di ca do em seus di -
re i tos. Nin guém cen su rou o Se na dor Ro ber to Re-
quião.

O Mi nis tro do TSE foi pro cu ra do à no i te, e, na -
que le mo men to, con ce deu li mi nar e com ra zão, por -
que, se não o fi zes se, es ta ria tal vez de i xan do de pre -
ser var di re i tos ale ga dos pelo Se na dor pré-can di da to
à Pre si dên cia da Re pú bli ca.

Mas o Pre si den te do Tribu nal Su pe ri or Ele i to ral
não po dia ser pro cu ra do à no i te. Cen su ra va-se a ati -
tu de da Exe cu ti va Na ci o nal do PMDB. O Se na dor po -
dia bus car aque la Cor te no pe río do no tur no, o que
não era pos sí vel ser fe i to pela Exe cu ti va Na ci o nal do
Par ti do. O Mi nis tro po dia con ce der a li mi nar à no i te,
mas ao Pre si den te do TSE não era pos sí vel apre ci ar
qual quer pe di do.

Sr. Pre si den te, o Pre si den te do Tri bu nal Su pe ri-
or Ele i to ral, pou cas ho ras an tes da aber tu ra da con-
ven ção na ci o nal, po dia de i xar de re ce ber a Exe cu ti va
Na ci o nal do Par ti do e de aco lher uma pe ti ção que
bus ca va a sus pen são de uma de ci são que a Co mis-
são Exe cu ti va tam bém en ten dia in jus ta e im pró pria.
Cen te nas de de le ga dos de todo o País en con tra-
vam-se em Bra sí lia, gas tan do com pas sa gens aé re as
e ro do viá ri as, com hos pe da gem em ho tel.

O Pre si den te do Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral, Nel -
son Jo bim, é me re ce dor de todo o res pe i to da Na ção,
li vre de qua is quer cen su ras, pois não é um ho mem
que se fez na vida po lí ti ca ou de Po der Ju di ciá rio de
um dia para a no i te. Tra ta-se de um ho mem que im -
pres si o na o País pe las suas de ci sões, pela sua se ri e-
da de e com pe tên cia.

Sr. Pre si den te, qual quer Se na dor tem o di re i to
de cri ti car quem quer que seja, e é com a cons ciên cia
tran qüi la do de ver cum pri do que tam bém ve nho à tri -
bu na des ta Casa para di zer à Na ção que o Mi nis tro
Nel son Jo bim é um exem plo de juiz des te País e que,
con se qüen te men te, me re ce todo o nos so res pe i to.

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra pela Li de ran ça do PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Não
pos so con ce der a pa la vra a V. Exª como Lí der do
PMDB por que V. Exª não é Lí der nem Vice-Lí der. Mas, 
como foi aber to um pre ce den te para o Se na dor Iris
Re zen de fa zer uma bre vís si ma co mu ni ca ção, a Mesa
será com pre en si va com V. Exª e pe di rá a sua com pre-
en são para que faça uma bre vís si ma co mu ni ca ção,
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por que te nho de se guir a lis ta de ora do res. O pró xi mo
ins cri to é o Se na dor Álva ro Dias.

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Sim,
Sr. Pre si den te. Não é a pri me i ra vez que peço a pa la-
vra para fa lar em nome da Li de ran ça do PMDB, ten do
em vis ta que não es tão pre sen tes nem o Lí der nem o
Vice-Lí der, e eu já o fiz ou tras ve zes com o con sen ti-
men to do Lí der.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Mas, in -
fe liz men te, V. Exª não trou xe o con sen ti men to do Lí -
der do PMDB.

V. Exª tem a pa la vra para uma bre vís si ma co mu-
ni ca ção.

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO. Para
uma co mu ni ca ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre -
si den te, em nome do PMDB, apre sen to as mi nhas
con do lên ci as ao Se na dor Ra mez Te bet, Pre si den te
do Se na do da Re pú bli ca, pelo fa le ci men to de seu ir -
mão. Pres to a so li da ri e da de do nos so Par ti do, de todo 
o PMDB go i a no e bra si le i ro ao nos so que ri do Pre si-
den te, nes te mo men to de mu i ta dor, tris te za e an gús-
tia por que pas sa S. Exª e to dos os seus fa mi li a res.

Ao mes mo tem po, pres to a mi nha ho me na gem
tam bém ao Se na dor La u ro Cam pos, que per deu o ir -
mão – e só nes te mo men to fi quei sa ben do. Em nome
do nos so Par ti do, pres to-lhe as ho me na gens pelo
pas sa men to do seu ir mão.

De se jo a am bos, La u ro Cam pos e Ra mez Te -
bet, que te nham for ças, paz e fé para ven cer es ses
mo men tos di fí ce is.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Con ti-

nua a lis ta de ora do res.
Con ce do a pa la vra ao 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, é meu de ver, por ter
sido Pre si den te da CPI do Fu te bol nes ta Casa, des ta-
car a im por tân cia da me di da pro vi só ria as si na da pelo
Pre si den te da Re pú bli ca na úl ti ma sex ta-fe i ra. Sem
dú vi da, tra ta-se do re sul ta do mais sig ni fi ca ti vo dos
tra ba lhos da CPI do Fu te bol. Esse ins tru men to uti li za-
do pelo Par la men to tem sido qua se sem pre me nos-
pre za do por mu i tos. No en tan to, sa be mos dos re sul-
ta dos ex pres si vos que al can ça quan do con du zi do
com a de vi da res pon sa bi li da de.

Re gis tro esse fato, Sr. Pre si den te, para enal te-
cer o tra ba lho de to dos os Se na do res in te gran tes da
CPI do Fu te bol nes ta Casa. De po is de mais de um
ano, com tra ba lho exa us ti vo e au xí lio im pe cá vel dos
es pe ci a lis tas con vo ca dos para o ne ces sá rio as ses so-

ra men to, tem-se uma pro pos ta de le gis la ção apla u di-
da por todo o mun do es por ti vo do País.

A pro pos ta que o Pre si den te aco lheu, a meu ver
um pou co tar de, por que po de ria ter edi ta do a me di da
pro vi só ria já em de zem bro – mas, an tes tar de do que
nun ca –, é o re sul ta do mais ex pres si vo dos tra ba lhos
da CPI do Fu te bol e pre ten de subs ti tu ir o mo de lo de
ges tão de im pu ni da de ab so lu ta por um mo de lo de
ges tão de ab so lu ta res pon sa bi li da de, con fe rin do
trans pa rên cia, exi gin do fis ca li za ção ri go ro sa e es ta-
be le cen do a res pon sa bi li za ção ci vil e cri mi nal com
pe na li da des de fi ni das.

Além dis so, a or ga ni za ção do des por to pas sa a
se sub me ter às fun ções ins ti tu ci o na is do Mi nis té rio
Pú bli co. É pos sí vel, a par tir des sa nova le gis la ção, ao
as so ci a do do clu be, da en ti da de ou da liga, ou mes -
mo aos in te gran tes do COB, aos mem bros do Con se-
lho Na ci o nal do Des por to, re pre sen tar jun to ao Mi nis-
té rio Pú bli co, para que di ri gen tes pos sam ser des ti tu í-
dos em fun ção de ir re gu la ri da des pra ti ca das.

Sem dú vi da é uma mu dan ça ra di cal do mo de lo
de ges tão. Subs ti tu í mos o ama do ris mo da ges tão
pelo pro fis si o na lis mo. O fu te bol de modo ge ral, a ati vi-
da de ne go ci al do fu te bol tem ca rac te rís ti cas pró pri as
dos atos de co mér cio, e, como tal, a re gu la men ta ção
deve ser es pe cí fi ca. A le gis la ção co mer ci al é que
deve pre va le cer para ori en tar a ati vi da de ne go ci al do
fu te bol. Como de cor rên cia des sa exi gên cia, o clu be
ou se trans for ma em em pre sa ou cons ti tui em pre sa
para ge rir os seus ne gó ci os. Com isso, as su me as
obri ga ções pró pri as da em pre sa, com a ne ces si da de
de pu bli ca ção de ba lan ço, com a re a li za ção de au di-
ta gens por em pre sas in de pen den tes de au di to ria vin -
cu la das à Co mis são de Va lo res Mo bi liá ri os. Te re mos
uma ad mi nis tra ção trans pa ren te, efi ci en te e ob vi a-
men te mais cor re ta.

O fu te bol é uma ati vi da de eco nô mi ca que pode
pro du zir mais para o nos so País. O es por te, no mun -
do, de modo ge ral, gera 400 mi lhões de em pre gos. O
fu te bol mo bi li za, anu al men te, mais de US$250 bi-
lhões. O es por te, em pa í ses da Eu ro pa, res pon de por
4% do Pro du to Inter no Bru to.

É evi den te que, com essa le gis la ção, se che gar-
mos a uma ad mi nis tra ção cor re ta, efi ci en te, com pe-
ten te, te re mos o fu te bol ge ran do mais em pre gos,
mais sa lá ri os, mais ren da, re ce i ta pú bli ca, con tri bu in-
do, de for ma mais efe ti va, com o pro ces so de de sen-
vol vi men to eco nô mi co e so ci al do nos so País. Não te -
mos o di re i to de des per di çar essa po ten ci a li da de ex -
tra or di ná ria. É um pro du to ain da em alta no mer ca do
in ter na ci o nal.
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Com essa le gis la ção vi go ran do e mu dan do a
prá ti ca da ges tão do des por to na ci o nal, te re mos cer -
ta men te de vol ta os gran des in ves ti do res. Entre tan to,
é ób vio que eles ne ces si tam de se gu ran ça. É exi gir
de ma is que um in ves ti dor in vis ta para ver os re cur sos
do seu in ves ti men to des vi a dos ir re gu lar men te, para
cons ta tar o que se re a li zou du ran te mu i tos anos: o en -
xu ga men to das con tas ban cá ri as de clu bes para a ir -
ri ga ção de con tas ban cá ri as pri va das, com a uti li za-
ção de la ran jas, con fi gu ran do o cri me de fal si da de
ide o ló gi ca.

É evi den te que es ses in ves ti do res aguar da rão
os re sul ta dos da nova le gis la ção. Com ma i or se gu-
ran ça para seus in ves ti men tos, cer ta men te te re mos
uma ala van ca gem im por tan te para que o des por to
na ci o nal pos sa al can çar um pa ta mar sig ni fi ca ti vo
nes te País vo ca ci o na do para o es por te. Re ti ran do da
in for ma li da de o fu te bol como ati vi da de eco nô mi ca,
te re mos re sul ta dos ex tre ma men te fa vo rá ve is.

É por essa ra zão, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se -
na do res, que com pa re ço a esta tri bu na para des ta car
a atu a ção do Mi nis tro Caio de Car va lho. S. Exª va-
leu-se de seu pres tí gio jun to ao Pre si den te da Re pú-
bli ca para con ven cê-lo da im por tân cia des sa me di da.

O pro je to de lei en ca mi nha do pelo Po der Exe cu-
ti vo à Câ ma ra dos De pu ta dos tra mi ta ria len ta men te.
Cer ta men te, seus re sul ta dos não ad vi ri am com a ne -
ces sá ria ur gên cia. A me di da pro vi só ria sa tis faz exa ta-
men te pela exi gên cia da ur gên cia. Te re mos, a par tir
des se mo men to, pro vi dên ci as con cre tas no mun do
do des por to no País, com al te ra ções de pro fun di da de
que po de rão sig ni fi car o mar co de um novo rumo para 
o des por to na ci o nal.

Des ta ca mos tam bém, Sr. Pre si den te, nes ta
opor tu ni da de, tra ba lho do Re la tor, Se na dor Ge ral do
Althoff, que, com des pren di men to e de di ca ção, au xi li-
a do por uma equi pe de es pe ci a lis tas, de téc ni cos,
ela bo rou um re la tó rio que po de mos con si de rar tec ni-
ca men te per fe i to. Além da par te pro po si ti va que en se-
jou essa me di da pro vi só ria, a CPI do Fu te bol, por
meio do seu re la tó rio, apro va do por una ni mi da de, re -
pre sen tou jun to ao Mi nis té rio Pú bli co e, em de cor rên-
cia, ti ve mos in qué ri tos cri mi na is ins ta u ra dos para o
apro fun da men to das in ves ti ga ções.

Espe ra mos que o Mi nis té rio Pú bli co cum pra ri -
go ro sa men te e de for ma exem plar o seu de ver, para
res pon sa bi li za ção ci vil e cri mi nal com a ne ces sá ria
de nún cia, e, as sim, o Po der Ju di ciá rio pos sa jul gar e
pro va vel men te con de nar os prin ci pa is res pon sá ve is
pela cor rup ção no mun do do fu te bol.

A im pu ni da de ago ra é agre di da por uma le gis la-
ção com pe ten te, e con ta mos que com essa ação o

es ti mu lo à cor rup ção seja de fi ni ti va men te se pul ta do,
já que, sem som bra de dú vi das, a im pu ni da de es ti mu-
lou a cor rup ção e, ob vi a men te, pro du ziu de sor ga ni za-
ção e anar quia, já que a de sor ga ni za ção in te res sa à
de so nes ti da de.

Com or ga ni za ção, le gis la ção com pe ten te, fis ca-
li za ção e trans pa rên cia te re mos não ape nas o es por-
te no País va lo ri za do tec ni ca men te, mas so bre tu do o
des por to na ci o nal pro du zin do re cur sos, apre sen tan-
do ren ta bi li da de su pe ri or, para con tri bu ir – re pi to – de
for ma mais efi caz com nos so de sen vol vi men to eco-
nô mi co e so ci al.

Por tan to, Sr. Pre si den te, fa ze mos esse re gis tro
com sa tis fa ção, por ver um ins tru men to do Con gres so
Na ci o nal, do Po der Le gis la ti vo pro du zin do re sul ta dos
prá ti cos em fa vor do País.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Con ce-
do a pa la vra à Se na do ra Emi lia Fer nan des, como pró -
xi ma ora do ra.

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, vol to à tri -
bu na em um mo men to, tal vez, dos mais crí ti cos da
eco no mia bra si le i ra, em que os ata ques es pe cu la ti-
vos ao câm bio põem em xe que a pro pa la da es ta bi li-
da de dos fun da men tos ma cro e co nô mi cos da eco no-
mia bra si le i ra.

Ao lado des se qua dro, a so ci e da de bra si le i ra vi -
ven cia o mais des ca bi do pro ces so de cul pa bi li da de
que ten tam im por ao nos so can di da to à Pre si dên cia
da Re pú bli ca, Luiz Iná cio Lula da Sil va, o que está de
fato in co mo dan do tan to o Go ver no Fe de ral não é a
flu tu a ção, a alta do dó lar no mer ca do; sem dú vi da, é a
alta do Lula nas pes qui sas.

Não ve mos pro ble ma ma i or quan to a essa des -
fa ça tez por que es ta mos cer tos de que a so ci e da de
bra si le i ra está su fi ci en te men te ma du ra para com pre-
en der a po li ti za ção que a au to ri da de eco nô mi ca vem
ten tan do fa zer de suas pró pri as fa lhas, obs cu re cen do
a re a li da de. Bas ta ler mos a mí dia es pe ci a li za da. Eles
er ra ram, sim, e ago ra bus cam jus ti fi ca ti va para os
pró pri os equí vo cos, co lo can do a cul pa no nos so can -
di da to. Te nho acom pa nha do mu i to de per to as de cla-
ra ções do Sr. Pe dro Ma lan e do Pre si den te do Ban co
Cen tral, Sr.Armí nio Fra ga, e o que ago ra se pode per -
ce ber cla ra men te é que a “so lu ção” – ou se ria mais
ade qua do fa lar em pa li a ti vo – en con tra da pelo Go ver-
no FHC é um peso ain da ma i or para o pró prio povo,
bus can do re cur sos em no vos sa ques jun to ao FMI.
Pre ci sa mos di zer isto com cla re za ao País: es ses são
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re cur sos que se pa gam no fu tu ro, e quem os pa ga rá
será o povo bra si le i ro.

Tam bém po de ria, Srs. Se na do res, tra zer nes te
mo men to par te do pro nun ci a men to fe i to pelo Pre si-
den te Fer nan do Hen ri que Car do so ten tan do jus ti fi car,
mais uma vez, a sua po lí ti ca ne o li be ral en tre guis ta
que se sub me te aos in te res ses do ca pi tal in ter na ci o-
nal e que, de jo e lhos, se co lo ca di an te do FMI, en tre-
gan do por tan to par te do pa tri mô nio des te País à con -
ve niên cia des sa po lí ti ca que ele de fen de; tam bém po -
de ria tra zer aqui os da dos que são re sul ta do des sa
po lí ti ca do Fer nan do Hen ri que Car do so dos úl ti mos
oito anos que apon tam o Bra sil como vice-cam peão
do de sem pre go: só per de mos para a Índia, se gun do
os da dos apre sen ta dos; po de ria tra zer uma re fle xão
aqui em cima da afron ta à so be ra nia na ci o nal, à sub -
mis são e ao en tre guis mo, como já fa lei.

Mas, mais uma vez, o Pre si den te da Re pú bli ca
agri de não o povo bra si le i ro ou o povo de al guns Esta -
dos bra si le i ros; Sua Exce lên cia agri de o pró prio pac to
fe de ra ti vo quan do in clui nos seus pro nun ci a men tos
ata ques mal do sos, mal-in ten ci o na dos a go ver nan tes
de al guns Esta dos do Bra sil. Re fi ro-me mais es pe ci fi-
ca men te ao Esta do do Rio Gran de do Sul, meu Esta -
do, ao nos so Go ver no po pu lar e de mo crá ti co co man-
da do pelo Olí vio Du tra. Sua Exce lên cia ata cou tam-
bém os Go ver nos de Mi nas Ge ra is, do Rio de Ja ne i ro
e o Go ver no de Mi guel Arra es. Mas po de ria tam bém
fa lar aqui da for ma como se re la ci o na o Go ver no Fe -
de ral com o Po der Le gis la ti vo; po de ria tra zer aqui os
nú me ros que es tão a todo mo men to es tam pan do
quan to está va len do a mon ta gem em cima da con ven-
ção do PMDB, do di nhe i ro li be ra do para com prar voto, 
mas tam bém po de ria re cu pe rar aqui o que se com-
prou de vo tos para ven der cons ciên cia em re la ção à
re e le i ção, em re la ção à CPI do Aba fa con tra a cor rup-
ção.

Mas isso eu tra rei, se pos sí vel, ain da ama nhã
para fa zer uma aná li se e des mas ca rar de uma vez por 
to das este Go ver no Fe de ral, que ten ta agre dir o povo
do Rio Gran de como se não ti vés se mos um mí ni mo
de ca pa ci da de de sín te se, de aná li se para com pre en-
der que nós rom pe mos, há qua tro anos, com a po lí ti-
ca en tre guis ta quan do der ro ta mos o ca va lo do co mis-
sá rio en tre guis ta cha ma do Anto nio Bri to, quan do dis -
se mos “não” à po lí ti ca das mul ti na ci o na is sub ser vi en-
tes como a Ford, que está ten tan do jus ti fi car nes ta
Casa as mi lha res de pes so as que fo ram de sem pre-
ga das nes te País. Nós dis se mos “não”. Bus ca mos
res ga tar no Rio Gran de uma cons ciên cia para um
me lhor ín di ce de de sen vol vi men to hu ma no que não
co nhe ce essa po lí ti ca ne o li be ral en tre guis ta. Nós não

qui se mos nos sub me ter de jo e lhos e dar 400 mi lhões
de re a is à Ford por que que ría mos dis tri buí-los en tre
as pe que nas e mé di as em pre sas; nós que ría mos dis -
tri buí-los en tre o pe que no e o mé dio pro du tor ru ral;
que ría mos di zer que em um Esta do que se gun do
eles, no ter ce i ro mês, não se sus ten ta ria, não pa ga ria
se quer os seus sa lá ri os, não ven de mos um pa ra fu so,
não atra sa mos um sa lá rio; ao con trá rio, os da dos in di-
cam um de sen vol vi men to eco nô mi co e so ci al nun ca
vis to nos úl ti mos 20 anos ou 30 anos de go ver no da -
que le Esta do. Vol to a este as sun to ama nhã para,
mais uma vez, di zer que a po lí ti ca ne o li be ral en tre-
guis ta está com seus dias con ta dos por que o Bra sil
quer em pre go, quer in ves tir no ca pi tal na ci o nal, quer
in ves tir no que dá con di ções de so ci a li za ção, de hu -
ma ni za ção que é em pre go e dis tri bu i ção de ren da.

Sr. Pre si den te, ima gi ná va mos que hoje já te ria
sido vo ta do um pro je to que está na Co mis são do Mer -
co sul que tra ta da Alca. Nós es ta mos dis cu tin do há
pra ti ca men te mais de seis me ses na Co mis são do
Mer co sul, mas por in crí vel que pa re ça não se con se-
gue avan çar por que a base de sus ten ta ção do Go ver-
no Fe de ral não de i xa. Nós te mos um pro je to de au to-
ria do Se na dor Ro ber to Sa tur ni no, que é o nos so co -
le ga de Ban ca da, que abor da a re a li za ção de ple bis-
ci to so bre a sus pen são das ne go ci a ções para o in-
gres so do Bra sil na Alca. E eu sou a Re la to ra des se
pro je to. De po is de mu i ta dis cus são, che ga mos a um
en ten di men to quan to ao ple bis ci to: a ma i o ria da Co -
mis são, a par tir de pro vo ca ções por par te de vá ri os
Par la men ta res, in clu si ve o Se na dor José Fo ga ça,
que está pre sen te, avan çou para que se pu des se
che gar a um con sen so en tre Opo si ção e Base de sus -
ten ta ção do Go ver no. Em vez de um ple bis ci to, ofi ci al-
men te pe di do em le gis la ção – até por que o ple bis ci to
vai sair nes te País de pri me i ro a sete de se tem bro; o
Bra sil in te i ro vai às ur nas di zer “não” à Alca, mas se -
guin do o trâ mi te re gi men tal – nós al te ra mos o nos so
pa re cer, em bo ra de fen so res do ple bis ci to, ad mi tin do
que se po de ria fa zer e pe dir um re fe ren dum. Quer di -
zer, as sim que o Bra sil en cer ras se ou avan ças se nas
suas ne go ci a ções o povo bra si le i ro ava li a ria por meio
de um re fe ren dum se quer ou não as ne go ci a ções ou 
a in te gra ção do Bra sil à Alca.

Tudo es ta va avan çan do. O meu aden do foi apre -
sen ta do. A nos sa sur pre sa na úl ti ma re u nião foi quan -
do o Se na dor Luiz Otá vio, fa lan do em nome do Go-
ver no Fe de ral, ten do em vis ta que é o Vice-Lí der do
Go ver no nes ta Casa, dis se que o Go ver no não ace i-
ta va nem ple bis ci to, nem re fe ren dum e que sim ples-
men te que ria di zer amém à Alca. E apre sen tou um
voto em se pa ra do. Eu te nho aqui o voto na ín te gra.
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Mas vou des ta car al guns pon tos por que en ten do que
a so ci e da de bra si le i ra pre ci sa sa ber o que ocor re
nes ta Casa. Vou pou par os Se na do res e não vou en -
trar nos inú me ros de ta lhes des te voto, mas não pos so
de i xar de pres tar os de vi dos es cla re ci men to e fa zer,
se gun do o nos so pon to de vis ta, as cor re ções às aná -
li ses do ilus tre Se na dor au tor do re la tó rio. Vou ini ci ar
uti li zan do uma afir ma ção do fi nal des te do cu men to:
“Que se exa mi nem com cu i da do e ob je ti vi da de os
prós e con tras da Alca para no mo men to apro pri a do –
pa la vras do au tor do re la tó rio – de ci dir se par ti ci par
da Área de Li vre Co mér cio será ou não van ta jo so
para o País.”

Não po de ria de i xar de te cer o se guin te co men-
tá rio ini ci al: é isso mes mo! Nós que re mos exa mi nar
com cu i da do os prós e con tras da Alca, mas que re-
mos que esse pro ces so se faça num pra zo, num es -
pa ço tem po ral que seja de fi ni do de for ma au tô no ma,
in ter na, na ci o nal e de mo crá ti ca. Por isso es ta mos
pro pon do o re fe ren dum; até dis cu ti mos e de fen de-
mos o ple bis ci to, mas ce de mos ao re fe ren dum.

Não de se ja mos de ci dir pelo povo, mas dar-lhe a
opor tu ni da de da de ci são. Isso diz res pe i to a nós, bra -
si le i ros. Este é o nos so mo men to apro pri a do.

No mer ca do in ter na ci o nal, não há es pa ço para
in fan ti li da des e er ros de es tra té gia. Tra ta-se de um
jogo para pro fis si o na is. Não se pode acre di tar tra tar
“a Alca de um mero pro je to ain da em es ta do bas tan te
in ci pi en te” – afir ma ção pre sen te na pá gi na 3 do voto
em se pa ra do. Se as sim fos se, não es ta ría mos aqui
dis cu tin do o tema.

Ou tro pon to, Sr. Pre si den te. A cren ça de que “o
flu xo de in ves ti men tos di re tos re ce bi dos pelo Mé xi co”
man tém vín cu los com a par ti ci pa ção da que le país no
Naf ta, con for me se lê na pá gi na 7 do voto, ca re ce de
sus ten ta ção teó ri ca. Vou ser bre ve. Em 1994, por oca -
sião da cri se no Mé xi co, os Esta dos Uni dos trans fe ri-
ram para aque le país mais de US$20 bi lhões, em 24
ho ras. Esse re cur so não che gou ali para so cor rer um
país ir mão ou um par ce i ro do Naf ta; foi para lá des ti-
na do a evi tar que as em pre sas ame ri ca nas ali se di a-
das afun das sem de vi do à imi nen te ban car ro ta me xi-
ca na e es sas em pre sas ti ves sem pre ju í zos ain da ma -
i o res.

Por tan to, ao sal var a eco no mia me xi ca na, os re -
cur sos do FMI ob je ti va ram, de fato, ga ran tir a so bre vi-
vên cia e a ren ta bi li da de das em pre sas ame ri ca nas,
no Mé xi co. Não nos ilu da mos quan to à re a li da de!

Ao re fe rir-se ao site ofi ci al da Alca, o do cu men to
em ques tão apon ta que “não exis te uma pro pos ta co -
e sa e bem ar ti cu la da de acor do co mer ci al, e, sim, um

con jun to bas tan te he te ro gê neo de pro pos tas pou co
ar ti cu la das en tre si e, mu i tas ve zes, cla ra men te an ta-
gô ni cas”.

Não pos so con cor dar com tal afir ma ção. Vol tei
ao site ofi ci al da Alca, ten do em vis ta que ele se con -
tra pôs a algo que apre sen tei no meu re la tó rio. No site
da Alca, en con trei um pro je to pron to e aca ba do, do
pon to de vis ta do Go ver no. Ele dis se que não. Pois
vol tei ao site ofi ci al da Alca e, de po is de ve ri fi car a
exis tên cia de nove ca pí tu los em fran ca ne go ci a ção,
to dos eles di vi di dos em de ze nas de se ções e ane xos
fa cil men te ve ri fi cá ve is, des ta quei a se guin te afir ma-
ção, como for ma de ra ti fi car as nos sas pre o cu pa ções.
Diz o tex to, no ma te ri al do site:

“O tex to será mo di fi ca do à me di da que avan ça-
rem as ne go ci a ções. Na de cla ra ção de Bu e nos Ai res,
os Mi nis tros de ram ins tru ções, para que os gru pos de
ne go ci a ção in ten si fi quem es for ços, a fim de re sol ver
as di fe ren ças exis ten tes e al can çar con sen so, com
vis ta a eli mi nar os col che tes das mi nu tas, na ma i or
me di da pos sí vel.”

Sa i bam, Srªs e Srs. Se na do res, que a Alca já se
en con tra na fase de re sol ver as di fe ren ças exis ten tes.
Por quê? Por que o pro ces so de cons tru ção da Alca
en con tra-se mais avan ça do do que se di vul ga. Iden ti-
fi cam-se me nos di fe ren ças e mais con sen sos. Para
quem de se ja a Alca logo, as co i sas vão mu i to bem.
Isso é o que se per ce be.

A Alca vem, a cada dia, sen do cons tru í da com
uma ve lo ci da de su pe ri or àque la ima gi na da pela po -
pu la ção dos fu tu ros pa í ses mem bros – aí con si de ra-
da a po pu la ção bra si le i ra, que vem sen do man ti da à
mar gem de todo esse pro ces so.

Assim ve mos a si tu a ção, pois exis tem ca pí tu los
em que a ma i o ria dos pon tos já se en con tra ne go ci a-
da, como, por exem plo, o ca pí tu lo so bre in ves ti men-
tos, aces sos a mer ca dos, so lu ções de con tro vér si as.
Mais gra ve ain da, a ne go ci a ção so bre di re i tos de pro -
pri e da de in te lec tu al já está con clu í da e a de fe sa da
con cor rên cia, pra ti ca men te fi na li za da.

Por tan to, para nos man ter mos no cam po do
bom-sen so, de i xo para as Srªs e os Srs. Se na do res e
para a so ci e da de bra si le i ra, a per gun ta: esse con jun-
to pode ain da ser cha ma do, como dis se o de fen sor do 
Go ver no, de con jun to bas tan te he te ro gê neo de pro-
pos tas pou co ar ti cu la das en tre si? Isso é in con ce bí vel
para um país que pre ten de ser dono de suas de ci-
sões, se nhor do seu fu tu ro.

Há uma in sis tên cia con ce i tu al no voto em se pa-
ra do quan to ao fato de a Alca, hi po te ti ca men te, ser
algo ain da sem con tor nos de fi ni dos. Há, ain da, uma
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cren ça in fun da da, se gun do nos so en ten di men to, de
que a par ti ci pa ção do Bra sil nes sas ne go ci a ções é
ab so lu ta men te es sen ci al para pre ser var os in te res-
ses co mer ci a is do País no he mis fé rio e no mun do.

Va mos por par te fa zer uma aná li se des sa ques -
tão. Pri me i ro, qua is são, ou de ve ri am ser, os ver da de i-
ros in te res ses co mer ci as do País? Eu res pon do, Srªs
e Srs. Se na do res: é ter a opor tu ni da de de co lo car nos
mais di ver sos mer ca dos mun di a is os nos sos pro du-
tos, é lu tar pela união dos mer ca dos, pela apro xi ma-
ção de nos sas eco no mi as, con tri bu in do para a nos sa
pros pe ri da de, mas tam bém para a dos ou tros pa í ses.
É bus car, sim, atin gir ob je ti vos de in te res se co mum; é
ga ran tir o de sen vol vi men to har mo ni o so do con jun to
das tro cas co mer ci a is.

Per gun to: é isso que a Alca nos ofe re ce, quan do
sa be mos es tar mos sen do atra í dos para um es pa ço
de mer ca do em que um dos par ce i ros é in fi ni ta men te
su pe ri or tec no lo gi ca men te, in dus tri al men te? A res-
pos ta é não. Não tra ta a Alca de im ple men tar uma
área de li ber da de, se gu ran ça e jus ti ça so ci al, co nec-
ta das ope ra ções de mer ca do in ter no dos fu tu ros pa í-
ses mem bros. Não se tra ta dis so, sa be mos bem, pois
a di men são co mer ci al na qual os ame ri ca nos não têm 
o que per der é a Alca, que nós é ofe re ci da, a não ser
que de se je mos fa zer uma par ce ria com os Esta dos
Uni dos e Ca na dá, e jun tos, os três pa í ses, ex plo rar-
mos e vi li pen di ar mos as eco no mi as mais frá ge is do
con ti nen te.

Se a pro pos ta é essa, o Par ti do dos Tra ba lha do-
res é to tal men te con tra. Não lu ta mos, em ne nhu ma
hi pó te se, por acor dos que não te nham uma ver da de i-
ra base de so li da ri e da de no re la ci o na men to en tre as
Na ções.

Se gun do, por que in te res ses co mer ci a is do
País, no he mis fé rio e no mun do? Que di men são é
essa que se pre ten de dar à Alca? Tam bém vou mos -
trar a mi nha vi são quan to a es sas fal sas ques tões.

Não po de mos vin cu lar a nos sa par ti ci pa ção na
Alca como se ela fos se o fim de tudo. Nos so co mér cio
in ter na ci o nal apre sen ta uma im por tan te ca rac te rís ti-
ca que é a di ver si fi ca ção, a am pli tu de, dos nos sos
par ce i ros co mer ci a is.

Nes se sen ti do, to dos os pa í ses são im por tan-
tes, in clu in do, na tu ral men te, os Esta dos Uni dos.

Então, é bom que pos sa mos es cla re cer que não 
exis tem im pe di ti vos le ga is a que qual quer país man -
te nha seus his tó ri cos par ce i ros co mer ci a is em ra zão
de even tu al op ção por sua não-par ti ci pa ção na Alca
ou em qual quer ou tro blo co co mer ci al.

O Sr. Adir Gen til (PFL – SC) – V. Exª con ce-
de-me um apar te?

A SRA. EMILIA FERNANDES (Blo co/PT – RS)
– Con ce do o apar te ao Se na dor Adir Gen til.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Se na do-
ra Emí lia Fer nan des, a Mesa quer aler tar V. Exª para o 
fato de que ses são vai en cer rar-se às 18 ho ras e 31
mi nu tos, e o Se na dor José Fo ga ça pe diu pe que no
tem po para fa zer uma bre ve co mu ni ca ção.

So li ci to aos Srs. Se na do res que se jam bre ves
nos apar tes, para que a Se na do ra pos sa con clu ir o
seu pro nun ci a men to.

A SRA. EMILIA FERNANDES (Blo co/ PT – RS)
– Peço-lhe des cul pas, Se na dor Adir Gen til. Pre ten do
vol tar ao ple ná rio, ama nhã, para apro fun dar o exa me
da ma té ria, e te rei o ma i or pra zer em ou vir V. Exª. Se
eu con ce der um apar te ago ra, o tem po não será su fi-
ci en te para as con si de ra ções que ain da te nho a fa zer,
por tan to fico de ven do o apar te a V. Exª.

Sr. Pre si den te, pas so ago ra a dis cu tir a idéia de
que “a Alca ofe re ce ris cos e opor tu ni da des”. É ver da-
de. Con cor da mos com essa afir ma ti va. To da via, não
de ve mos es que cer-nos de di men si o nar ade qua da-
men te o peso tan to dos “ris cos” como prin ci pal men te
das “opor tu ni da des”. Dis cor da mos nes se pon to.

Ao in clu ir no rol dos ris cos para o Bra sil um im -
pro vá vel e in ca bí vel “iso la men to di plo má ti co e eco nô-
mi co-fi nan ce i ro”, che gan do mes mo ao ab sur do de
uma tal “de sin ser ção do Bra sil no ce ná rio co mer ci al e
in ter na ci o nal”, gos ta ria de tran qüi li zar a to dos quan to
a essa pre o cu pa ção, com ple ta men te in fun da da e
des ca bi da.

Não exis te – que se te nha co nhe ci men to na li te-
ra tu ra téc ni ca, di plo má ti ca e aca dê mi ca – ne nhum
país in te res sa do em im pe dir, pela for ça ou de ma ne i-
ra di re ta e ex plí ci ta, nos so País fi que fora do ce ná rio
co mer ci al e in ter na ci o nal. Cabe lem brar que isso
ocor re com Cuba, e o país res pon sá vel por tal “de sin-
ser ção” – na fal ta de um ter mo mais ade qua do – são
os Esta dos Uni dos da Amé ri ca, que, his to ri ca men te,
ten tam im pe dir a con so li da ção do sis te ma so ci o e co-
nô mi co cu ba no, sa bi da men te dis tan te do de les.

Então, se ria ade qua do se pu dés se mos dis cu tir
as tais “opor tu ni da des” ad vin das com a Alca, se os
“ris cos” não fos sem tão ele va dos, la ten tes e, em boa
me di da, ób vi os para uma eco no mia que ain da não lo -
grou con so li dar sua base tec no ló gi co-in dus tri al, par ti-
cu lar men te no que diz res pe i to à sua ca pa ci da de de
ge rar ino va ções tec no ló gi cas.

So mos um País de eco no mia in dus tri al di ver si fi-
ca da – é ver da de –, po rém ain da sem a ne ces sá ria
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ca pa ci da de ino va ti va re que ri da pela com pe ti ção em
mer ca dos mun di a is, os cha ma dos mer ca dos glo ba li-
za dos.

Mais um as pec to do voto em se pa ra do cha mou
mi nha aten ção: a cren ça de que “par ti ci par da Alca
não en fra que ce o Mer co sul” (pá gi na 5), mas “for ta le-
ce o blo co sub-re gi o nal”. Não me alon ga rei da de fe sa
des se po si ci o na men to. Ape nas lem bro que não há
ne go ci a ção do Mer co sul, como blo co, na Alca – pro -
ces so ina ce i tá vel por par te dos nor te-ame ri ca nos,
que fa zem ques tão de que as ne go ci a ções ocor ram
país a país.

É fato que, em qual quer fó rum in ter na ci o nal, os
mo men tos em que o blo co sub-re gi o nal se viu for ta le-
ci do fo ram aque les em que con se gui mos fa lar como
Mer co sul – não é o que vem ocor ren do no âm bi to da
Alca. Por tan to, ao for ta le cer a Alca, é ine vi tá vel o en -
fra que ci men to e mes mo a pos si bi li da de do fim do
Mer co sul, vis to tra tar-se de re gras dis tin tas a que te -
ría mos de nos sub me ter e que não po de ría mos man -
ter ao as su mir mos a re fe ri da en ti da de. Essas são as
re gras do jogo, mas não te mos con di ções de jo gar
com duas re gras ao mes mo tem po.

Qu an to ao Mer co sul, exis tem vá ri os ou tros po si-
ci o na men tos pre sen tes no do cu men to que ana li sa-
mos e que me re ce ri am re pa ra ção – um em par ti cu lar.
Tra ta-se de idéia de que não par ti ci par da ne go ci a ção
da Alca sig ni fi ca ria “ali e nar o in te res se da União Eu -
ro péia e dos pa í ses eu ro pe us por uma ne go ci a ção
com o Bra sil–Mer co sul”.

No en tan to, é jus ta men te o con trá rio – se não,
ve ja mos. Há dois as pec tos a con si de rar: pri me i ra-
men te, é bom no tar mos, no do cu men to, a ci ta ção da
União Eu ro péia e dos pa í ses eu ro pe us como dois en -
tes pos sí ve is, dis tin tos e não ne ces sa ri a men te an ta-
gô ni cos, o que cor ro bo ra pon to que já men ci o nei;

Se gun do, não de ve mos ter a me nor dú vi da
quan to ao in te res se da União Eu ro péia e dos pa í ses
eu ro pe us em ne go ci ar com o Bra sil e com o Mer co sul.
Para eles é im por tan te o nos so mer ca do, mas para
nós a Eu ro pa é fun da men tal, den tro da ne ces sá ria di -
ver si fi ca ção de nos sos par ce i ros co mer ci a is. Então,
não cabe fa lar em “ali e nar o in te res se da União Eu ro-
péia”, vis to que nes te caso há in te res ses mú tu os cla -
ros.

Ou tro pon to im por tan te. A dis cor dân cia da afir -
ma ção do Pre si den te da Fi esp, Sr. Ho rá cio La fer Piva, 
cons tan te do meu pa re cer, na qual o em pre sá rio afir -
ma: “Por al gu ma ra zão, o Go ver no bra si le i ro tem mu i-
ta di fi cul da de de in ter lo cu ção com os em pre sá ri os”. O 
voto em se pa ra do traz a afir ma ção de que do cu men-

tos pro du zi dos pe los em pre sá ri os “têm sido de gran -
de va lia para o Go ver no”.

Não de se jo cri ar in tri gas, mas a dis cor dân cia
en tre um re pre sen tan te da base go ver nis ta nes ta
Casa e o em pre sá rio La fer, me pa re ce um bom si nal.
Sig ni fi ca que nós es ta mos cada vez mais sen do en -
ten di dos pe los em pre sá ri os e que nos sas pro pos tas
não mais são um “bi cho de sete ca be ças” ou mes mo
jus ti fi ca ti va para mo vi men tos es pe cu la ti vos. Cre io
que es ses mes mos em pre sá ri os, re pre sen ta dos pela
Fi esp, gos ta ri am de sa ber onde é mes mo que suas
idéi as “têm sido de gran de va lia para o Go ver no”.

Devo ex pli ci tar nos so en ten di men to quan to ao
que con si de ra mos um de sen ten di men to da par te do
Go ver no Fe de ral e seus apo i a do res. Falo das “cláu-
su las so ci a is, am bi en ta is e sa ni tá ri as”. Pre ci sa ria de
mu i to mais tem po, mas pre ci so es cla re cer que “a di -
plo ma cia bra si le i ra não fez” tais exi gên ci as por que, de
fato, elas são sim do nos so in te res se e não ne ces sa ri-
a men te dos nor te-ame ri ca nos.

Ao in clu ir mos tais as pec tos na ne go ci a ção es ta-
ría mos to can do em te mas can den tes e in de se já ve is
para a na ção mais po lu i do ra do Pla ne ta, os EUA. E
ade ma is, te mos que ter uma vi são de meio am bi en te
ho lís ti ca, in ter na ci o na lis ta. Uma po si ção que en ten da
to das as nos sas ri que zas, nos sa bi o di ver si da de,
como um dos prin ci pa is ins tru men tos que pos su í mos
para as ne go ci a ções in ter na ci o na is.

Cada vez mais as na ções de sen vol vi das de se-
jam pre ser var o nos so meio am bi en te, por en ten dê-lo
como algo fun da men tal para o fu tu ro do Pla ne ta.
Então, não se tra ta de te mer mos os “in te res ses pro te-
ci o nis tas”, pois eles tam bém nos in te res sam, des de
que em obe diên cia à le gis la ção que já pos su í mos, o
que ga ran te a uti li za ção sus ten tá vel des sas nos sas
ri que zas.

Por fim, que ria lem brar que nos sa com pre en são
quan to ao que seja “ou vir a so ci e da de”, “ser trans pa-
ren te”, “pac tu ar pro ce di men tos”, nada tem a ver com
a idéia de que “tor nar pú bli ca” ou “am pla men te di vul-
ga da” (p. 10) uma de ter mi na da ação do Go ver no Fe -
de ral se re su ma a pu bli car no Diá rio Ofi ci al da União
ou mes mo man ter do cu men tos na Inter net.

Ao pro por o re fe ren do em re la ção à Alca, te mos
cla ro que aí, sim, o tema será pú bli co, te re mos uma
opor tu ni da de para dis cu tir com a so ci e da de nos mais
di ver sos rin cões des te País. Se o Go ver no tem cer te-
za do acer to de seu po si ci o na men to em re la ção às
ne go ci a ções em an da men to, não há o que te mer. De -
mo cra ti ca men te se de ci di rá a nos sa par ti ci pa ção ou
não.
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Assim, peço a aten ção dos Srs. Par la men ta res
para a dis cus são que está acon te cen do na Co mis são
do Mer co sul, que não foi vo ta da hoje por fal ta de tem -
po e por ha ver co me ça do a ses são ple ná ria com as
vo ta ções da Ordem do Dia. Inter rom pe mos a re u nião,
mas na pró xi ma ter ça-fe i ra a ma té ria es ta rá na pa u ta
da Co mis são do Mer co sul, com o voto em se pa ra do
que diz “sim” à Alca, to tal e ab so lu ta, e o nos so pa re-
cer, que pede o re fe ren do para que o povo bra si le i ro
pos sa se in te i rar mais so bre este as sun to e dis por
tam bém de tema de ta ma nha im por tân cia.

Sr. Pre si den te, são es sas as mi nhas ob ser va-
ções. Obri ga da.

O SR. JOSÉ FOGAÇA (Blo co/PPS – RS) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra para uma co mu ni ca ção
ina diá vel.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – O tem po
da ses são já ex pi rou, mas va mos con ce der a pa la vra
ao Se na dor José Fo ga ça, pe din do a com pre en são de 
S. Exª para que seja bas tan te bre ve na co mu ni ca ção.

O SR. JOSÉ FOGAÇA (Blo co/PPS – RS. Para
uma co mu ni ca ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre -
si den te, eu iria hoje fa lar a res pe i to da ques tão da paz
e da se gu ran ça, tam bém mo ti va do pelo fato de que o
nos so Co ral do Se na do, como sabe V. Exª, um dos
res pon sá ve is pela ma nu ten ção e pre ser va ção das
ati vi da des cul tu ra is da Casa, faz o con cer to “Um Can -
to pela Paz”, hoje à no i te, na Sala Mar tins Pena do Te-
a tro Na ci o nal. O con cer to con ta rá com a par ti ci pa ção
de mú si cos de Bra sí lia e, como sem pre, será re gi do
pela nos sa ma es tri na, Gli cí nia Men des. “Um Can to
pela Paz” é, na ver da de, um ato pú bli co, uma to ma da
de po si ção que o se tor cul tu ral do Se na do faz num
mo men to tão pro ble má ti co.

O tema que tra go para o pro nun ci a men to, Sr.
Pre si den te, é so bre paz so ci al e se gu ran ça, em que
pro cu ra ria fa zer um con fron to en tre a ques tão de ar -
mas e pri sões, de um lado, e in for ma ção e ar ti cu la ção
co mu ni tá ria, do ou tro lado. To da via, como o tem po
está es go ta do e não pre ten do re du zir e mi ni mi zar
este as sun to, por que con si de ro que ele me re ce uma
aten ção ma i or, eu ape nas uso da opor tu ni da de para
agra de cer a V. Exª por me per mi tir, pelo me nos, anun -
ci ar o as sun to que tra ria esta no i te, ins pi ra do pelo
“Um Can to da Paz” que vai ser hoje le va do ao pú bli co
pelo Co ral do Se na do.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – A Mesa
agra de ce ao Se na dor José Fo ga ça pelo avi so, que é
da ma i or im por tân cia, da apre sen ta ção do Co ral do
Se na do, na Sala Mar tins Pena.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Não há
mais ora do res ins cri tos.

O Sr. Se na dor José Agri pi no Maia en vi ou à
Mesa pro po si ção que, em face do dis pos to no art.
235, in ci so III, alí nea “a”, do Re gi men to Inter no, será
lida na pró xi ma ses são.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Os Srs.
Se na do res Lú cio Alcân ta ra, Car los Be zer ra, Sér gio
Ma cha do e Mo za ril do Ca val can ti 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. LÚCIO ALCÂNTARA (Blo co/PSDB – CE) 

– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a Impren sa
Ofi ci al do Esta do de São Pa u lo co me mo ra, no pre-
sen te ano de 2002, seus 111 anos de exis tên cia. Tem,
por tan to, a mes ma ida de do Se na do Fe de ral, o que
não cons ti tui sim ples co in ci dên cia. No ano de 1891, a
Re pú bli ca se em pe nha va em cons tru ir seu ar ca bou ço
ins ti tu ci o nal, tan to no que se re fe re à União como aos
Esta dos. Assim é que, em 28 de abril de 1891, o Go -
ver na dor Amé ri co Bra si li en se as si nou um de cre to,
cujo pri me i ro ar ti go di zia:

Fica cre a do um jor nal com o tí tu lo de
‘Diá rio Ofi ci al do Esta do de São Pa u lo’, que
se des ti na rá a pu bli ca ção dos Actos e do
ex pe di en te das di ver sas re par ti ções pú bli-
cas do Esta do.

Não irei de di car-me a con tar aqui a saga da
Impren sa Ofi ci al do Esta do de São Pa u lo ao lon go de
sua exis tên cia mais do que cen te ná ria. Mu i tas, sem
dú vi da, fo ram as di fi cul da des en fren ta das, com a per -
sis tên cia e de di ca ção de seus fun ci o ná ri os, des de o
seu qua se im pro vi sa do iní cio. Pas san do por três se -
des di fe ren tes, lu tan do para a mo der ni za ção de seu
ma qui ná rio, a Impren sa Ofi ci al cum priu, hon ro sa e
ga lhar da men te, a mis são que lhe foi de sig na da pelo
ci ta do de cre to, prin ci pal men te con fec ci o nan do e im-
pri min do o Diá rio Ofi ci al do Esta do. Atu al men te ocu pa
uma bela sede, na rua da Mo o ca, con tan do com equi -
pa men tos os mais mo der nos de com po si ção e im-
pres são.

Pre ten do des ta car com este pro nun ci a men to,
Sr. Pre si den te, que a Impren sa Ofi ci al, além de cum -
prir sua pri o ri tá ria fun ção re la ti va às ati vi da des do Go -
ver no do Esta do, vem de di can do-se a um novo e re le-
van te pa pel jun to à so ci e da de. A Impren sa Ofi ci al do
Esta do de São Pa u lo tor nou-se res pon sá vel por um
no ta bi lís si mo tra ba lho de pro du ção cul tu ral, par ti ci-
pan do da edi ção de al guns dos mais im por tan tes li -
vros pu bli ca dos no Bra sil nos úl ti mos anos.
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A ne ces si da de de ga ran tir um “ser vi ço pú bli co
de qua li da de”, lema ado ta do pela Impren sa Ofi ci al,
ex pres sou-se tam bém na mon ta gem de um par que
grá fi co di ver si fi ca do e dos mais mo der nos da Amé ri-
ca La ti na. Des sa for ma, tor nou-se ca paz de im pri mir,
em pou cas ho ras, o ma i or jor nal do mun do, o Diá rio
Ofi ci al do Esta do de São Pa u lo, que tem uma mé dia
diá ria de 1.300 pá gi nas em que es tão dis tri bu í das,
nos seus nove ca der nos, in for ma ções dos ór gãos do
Go ver no Esta du al e da Pre fe i tu ra de São Pa u lo, dos
Po de res Le gis la ti vo e Ju di ciá rio, e da área em pre sa ri-
al, con su min do, nes sa ta re fa, cer ca de 22 to ne la das
de pa pel. De pou co va le ria todo esse ma qui ná rio se
não hou ves se um in ves ti men to cor res pon den te na
for ma ção e aper fe i ço a men to dos re cur sos hu ma nos,
nos se to res de im pres são e pré-im pres são, pri vi le gi-
an do tan to a efi ciên cia téc ni ca como a cri a ti vi da de.

Pois bem, ten do sido mon ta da uma es tru tu ra de
pro du ção grá fi ca de tal ca pa ci da de, a al guém ocor reu
que a mes ma po de ria ter uma atu a ção mar can te na
pu bli ca ção de li vros. Entre essa idéia e a con cre ti za-
ção da nova fase de pro du ção edi to ri al da Impren sa
Ofi ci al, sur giu a lu ci dez e o di na mis mo ino va dor de
seu pre si den te, o jor na lis ta Sér gio Ko ba yas hi.

Afi nal, o com pro mis so do Esta do para com a
pro mo ção da cul tu ra está con sa gra do na pró pria
Cons ti tu i ção Fe de ral. A par ti ci pa ção das ins ti tu i ções
ofi ci a is pode ser um fa tor de ci si vo para a vi a bi li za ção
da que las pro du ções, de re le van te sig ni fi ca do cul tu ral
para o País, em re la ção às qua is a ini ci a ti va pri va da
não con ta com o re tor no eco nô mi co.

É o que tem fe i to a Impren sa Ofi ci al, so bre tu do
por meio de co-edi ções com as edi to ras uni ver si tá ri-
as. As par ce ri as ini ci a ram-se em 1999, com a pu bli ca-
ção de 15 tí tu los; mon tan te que su biu para 66, no ano
se guin te, e para 86, em 2001. No pre sen te ano, as
co-edi ções de ram um sal to es pe ta cu lar, com a pu bli-
ca ção de 159 tí tu los, ape nas em seus qua tro pri me i-
ros me ses!

Se essa quan ti da de já é bas tan te sig ni fi ca ti va
no mer ca do edi to ri al bra si le i ro, o que di zer da qua li-
da de das edi ções? No que si to qua li da de, aliás, não
sa be mos se va lo ri za mos mais a es me ra da re a li za ção
grá fi ca, de ní vel ra ra men te atin gi do no País, ou a re le-
vân cia in te lec tu al dos li vros pu bli ca dos.

Uma edi to ra que vi sas se tão-so men te ao lu cro
não se ar ris ca ria à em pre sa de lan çar edi ções pri mo-
ro sas e de gran de im por tân cia para a con ser va ção e
for ma ção de nos so pa tri mô nio cul tu ral, como as que
com põem a Co le ção Uspi a na, em par ce ria com a Edi -
to ra da Uni ver si da de de São Pa u lo (Edusp). É o caso,
en tre vá ri os ou tros, do Guia de Mu se us Bra si le i ros; de

Ima gens Re li gi o sas e Obje tos Po pu la res cons tan tes
da Co le ção Má rio de Andra de; e de O Pa tri mô nio
Ambi en tal do Bra sil: Ava li a ção e Pers pec ti vas.

O re gi me de co-edi ção com ins ti tu i ções não-lu -
cra ti vas que não as edi to ras uni ver si tá ri as tam bém
ob te ve re sul ta dos ma ra vi lho sos, como os li vros Ca-
mar go Gu ar ni e ri – O Tem po e a Mú si ca, com a Fu nar-
te; La sar Se gall: Vida e Obra do Pin tor, com o Insti tu to
Lina Bo e Pi e tro Bar di; ou o Fu kus hi ma por Fu kus hi-
ma, com a So ci e da de de Cul tu ra Ja po ne sa.

Alguns re lan ça men tos re ves tem-se de gran de
sig ni fi ca do cul tu ral e edi to ri al, como é o caso de A
Plu má ria Indí ge na Na ci o nal, tam bém da co le ção
Uspi a na, li vro im por tan tís si mo de di ca do à va lo ri za-
ção das cul tu ras in dí ge nas e que foi ven ce dor do Prê -
mio Ja bu ti 2001, na Ca te go ria Pro du ção Edi to ri al.

Aliás, o tó pi co pre mi a ções me re ce um de sen-
vol vi men to à par te. Ci te mos ao me nos al gu mas de-
las, como o Prê mio Sér gio Mil li et 2001, da Asso ci a-
ção Bra si le i ra de Crí ti cos de Arte, con ce di da a O Olho 
da Cons ciên cia, vo lu me que res ga ta a con tri bu i ção
ar tís ti ca e crí ti ca de Arnal do Pe dro so Hor ta, em
co-edi ção com a Edusp e a Se cre ta ria de Esta do da
Cul tu ra de São Pa u lo. A Impren sa Ofi ci al con quis tou
um gran de nú me ro de Prê mi os Ja bu ti, da Câ ma ra
Bra si le i ra do Li vro, o mais co bi ça do pe los au to res e
pela in dús tria li vre i ra do País, so man do sete em
1997, qua tro em 1998, dois em 1999 e qua tro em
2000.

Ou tros prê mi os co le ci o na dos fo ram o Prê mio
De sem pe nho, como me lhor em pre sa do se tor de co -
mu ni ca ção, con ce di do pelo Insti tu to Mi guel Cal mon,
em 1996; dois The Pre mi er Print Awards, con ce di do
pela Prin ting Indus tri es of Ame ri ca, pe los ca len dá ri os
de 1998 e de 1999; o tí tu lo de Pa tro no da Cul tu ra Bra -
si le i ra, con ce di do pelo Mi nis té rio da Cul tu ra, em
1998; o Co lar do Cen te ná rio do Insti tu to His tó ri co e
Ge o grá fi co de São Pa u lo, em 2001, pelo li vro Ima-
gens de Vi las e Ci da des do Bra sil Co lo ni al, para ci tar
ape nas al guns dos mais re pre sen ta ti vos.

Não que re mos de i xar de men ci o nar, en tre tan to,
um em pre en di men to edi to ri al de gran de vul to e va lor
his tó ri co: o da edi ção fac-si mi lar do Cor re io Bra zi li en-
se, ou Arma zém Li te rá rio, jor nal edi ta do em Lon dres
pelo com ba ti vo Hi pó li to da Cos ta, en tre 1808 e 1822,
e con si de ra do a pri me i ra ma ni fes ta ção im por tan te de
nos sa im pren sa. Tra ta-se de uma co-edi ção com o
atu al jor nal Cor re io Bra zi li en se e com o Insti tu to Uni -
emp/Uni camp, re sul tan do na mo nu men tal pu bli ca ção
de 31 vo lu mes, dos qua is 10 já vi e ram a pú bli co, sen -
do seus exem pla res dis tri bu í dos para uni ver si da des e 
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bi bli o te cas pú bli cas, cen tros de en si no e en ti da des
jor na lís ti cas.

Esse é ape nas mais um exem plo, em bo ra gran -
di o so, do pa pel da Impren sa Ofi ci al em vi a bi li zar edi -
ções de ines ti má vel sig ni fi ca do para a cul tu ra bra si le i-
ra, que não ve ri am a luz do dia se de pen des sem ape -
nas do en fo que co mer ci al. Mas a ação cul tu ral da ins -
ti tu i ção pa u lis ta não se tem res trin gi do à pu bli ca ção
de li vros. Seu es for ço de pro mo ção e di fu são da cul tu-
ra ma ni fes ta-se tam bém nas re vis tas que tem edi ta-
do, de ex ce len te ní vel, como D. O. Le i tu ra, de di ca da
aos es tu dos e pes qui sas de sen vol vi dos nas uni ver si-
da des nos cam pos de li te ra tu ra, ar tes plás ti cas, mú si-
ca e his tó ria; e Sa ber, a re vis ta do li vro uni ver si tá rio.
Por fim, sua par ti ci pa ção nas fe i ras cul tu ra is tem sido
das mais mar can tes, como o ates ta o Pre mio Oro, re -
ce bi do pelo me lhor es tan de na fa mo sa fe i ra de li vros
de Gu a da la ja ra, Mé xi co. Na 17ª Bi e nal Inter na ci o nal
do Li vro de São Pa u lo, ocor ri da este ano, o es tan de
da Impren sa Ofi ci al em par ce ria com as edi to ras uni -
ver si tá ri as foi o ma i or de to dos, con tan do ain da com
um an fi te a tro para 200 pes so as e com um es tú dio de
rá dio e TV, onde ocor re ram de ba tes e ati vi da des de
di vul ga ção cul tu ral.

Não há dú vi das, Sr. Pre si den te, de que as ações 
da Impren sa Ofi ci al do Esta do de São Pa u lo de vem
ser vir de exem plo para ou tros ór gãos es ta ta is que te -
nham con di ções de con tri bu ir para o flo res ci men to da
cul tu ra bra si le i ra, ain da que em uma es ca la bem mais 
mo des ta.

Nes se sen ti do, não pos so de i xar de re fe rir-me
às re le van tes ini ci a ti vas as su mi das por esta Casa no
âm bi to cul tu ral, par ti cu lar men te no que toca à edi ção
de li vros. Já há mu i to são co nhe ci dos e va lo ri za dos os 
li vros pu bli ca dos pelo Se na do Fe de ral, de gran de im -
pac to em di ver sas áre as de es tu do so bre o nos so
País, bem como das ciên ci as po lí ti cas e ju rí di cas.

Des ta co, em sua li nha edi to ri al, a pu bli ca ção em 
co le ções, as qua is têm re u ni do tí tu los im por tan tes, al -
guns iné di tos, ou tros de di fí cil aces so, que mu i to en ri-
que cem o acer vo bi bli o grá fi co bra si le i ro. Os no mes
das co le ções, por si só, já são sig ni fi ca ti vos: Clás si-
cos da Po lí ti ca, O Bra sil Vis to por Estran ge i ros, Bi bli o-
te ca Bá si ca Bra si le i ra, en tre ou tras.

À tra di ci o nal pu bli ca ção das edi ções atu a li za-
das da Cons ti tu i ção Fe de ral, veio so mar-se a Co le-
ção Cons ti tu i ções Bra si le i ras, que re ú ne os tex tos de
to das as Car tas Cons ti tu ci o na is do País, pre ce di das
de in tro du ções ela bo ra das por no tá ve is es tu di o sos.
Essa co le ção, as sim como di ver sos ou tros tí tu los, têm 
ob ti do uma óti ma ace i ta ção do pú bli co, como se pode
ava li ar pe las fe i ras de li vros nas qua is o Se na do par ti-

ci pa. Tam bém deve ser re gis tra da a ati vi da de sis te-
má ti ca de do a ção de li vros a en ti da des pú bli cas de
âm bi to cul tu ral, par ti cu lar men te a bi bli o te cas.

Não pre ten do, no bres Co le gas, re su mir aqui o
con jun to das ati vi da des da Se cre ta ria Espe ci al de
Edi to ra ções e Pu bli ca ções (SEEP), mas tão-so men te
in di car sua sig ni fi ca ti va atu a ção na área da cul tu ra,
em pa ra le lo ao no tó rio pa pel de sem pe nha do pela
Impren sa Ofi ci al de São Pa u lo. Acres cen to, ain da,
que te nho gran de hon ra em ocu par a Pre si dên cia do
Con se lho Edi to ri al do Se na do Fe de ral, cri a do pela
Mesa Di re to ra em 1997, e cujo ob je ti vo – vale aqui
trans cre ver – é o de bus car “edi tar, sem pre, obras de
va lor his tó ri co e cul tu ral e de im por tân cia re le van te
para a com pre en são da his tó ria po lí ti ca, eco nô mi ca e
so ci al do Bra sil e re fle xão so bre os des ti nos do país”.

Con cluo o meu pro nun ci a men to, Sr. Pre si den te,
fa zen do vo tos de que ou tros ór gãos dos Po de res da
Re pú bli ca con tri bu am, de acor do com suas vo ca ções
e suas po ten ci a li da des, para o for ta le ci men to da cul -
tu ra na ci o nal e de seu pa tri mô nio, se guin do os exem -
plos aqui co men ta dos, o que sig ni fi ca dar con ti nu i da-
de à cons tru ção, que deve ser per ma nen te, da cons -
ciên cia e da ci vi li za ção bra si le i ras.

Mu i to obri ga do.
O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB – MT) – Sr.

Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, não é ape nas a
des nu tri ção que ca u sa pro ble mas se ri ís si mos de sa -
ú de em nos so País. Tam bém a obe si da de cons ti tui
um pro ble ma de sa ú de pú bli ca, que se vem agra van-
do ce le re men te nos úl ti mos anos. De acor do com a
Orga ni za ção Mun di al de Sa ú de (OMS), a obe si da de
já pode ser vis ta como epi de mia em es ca la glo bal.
Nes ta vi ra da de sé cu lo, a OMS aler tou que, “pela pri -
me i ra vez na his tó ria, a po pu la ção mun di al de obe sos
é ma i or do que a de des nu tri dos”.

Igual men te ou ain da mais pre o cu pan te é o cres -
ci men to da obe si da de in fan til, fe nô me no uni ver sal
que se ma ni fes ta ni ti da men te no Bra sil. Não de te mos,
de cer to, o tí tu lo de cam peões da obe si da de in fan til, o
qual pos si vel men te ca i ba aos Esta dos Uni dos. Mas o
rit mo de cres ci men to da nos sa po pu la ção de cri an ças
obe sas vem sen do im pres si o nan te. Se gun do a Asso -
ci a ção Bra si le i ra para o Estu do da Obe si da de (Abe -
so), a obe si da de in fan til no Bra sil au men tou de 3%
para 15% en tre 1975 e 1997. Ou seja, em me nos de
25 anos, o per cen tu al de cri an ças obe sas quin tu pli-
cou!

A de fi ni ção de obe so está su je i ta a cer tas di fi-
cul da des. Cabe dis tin guir as pes so as com ex ces so de 
peso em re la ção a sua al tu ra da que las pro pri a men te
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obe sas, que ul tra pas sam uma cer ta me di da do “ín di-
ce de mas sa cor po ral” e têm um per cen tu al ele va do
de te ci do gor du ro so. Tam bém con si de ran do-se os da -
dos da Abe so, pode-se cons ta tar que a pro por ção de
cri an ças com so bre pe so, se jam ou não obe sas, tem
au men ta do in ten sa men te: no caso de um gru po com
in ci dên cia par ti cu lar men te alta, o das me ni nas de
clas se mé dia do Sul e do Su des te do País, ela já al -
can ça os 34%.

É cer to que al guns da nos psi co ló gi cos po dem
ad vir da dis cri mi na ção so fri da pe las pes so as mais
gor das, par ti cu lar men te pe las cri an ças e ado les cen-
tes. Esta é uma di men são do pro ble ma a ser con si de-
ra da, va len do des ta car que a di ta du ra es té ti ca da ma -
gre za é in jus ti fi ca da e con de ná vel, pois há mu i tas ma -
ne i ras pe las qua is as pes so as po dem ser bo ni tas e
sa u dá ve is. Os in di ví du os têm di fe ren tes ten dên ci as
de cons ti tu i ção cor po ral, já por sua car ga ge né ti ca, e
essa di ver si da de tem de ser le va da em con ta.

É ine gá vel, en tre tan to, que a obe si da de re pre-
sen ta uma con di ção do or ga nis mo que pode e deve
ser evi ta da. Além de pre ju di car o bom de sem pe nho
de uma sé rie de ati vi da des do dia-a-dia, a obe si da de
acar re ta, com pro va da men te, um con si de rá vel au-
men to do ris co de com pli ca ções de sa ú de. Do en ças
sé ri as, como in far to do mi o cár dio, der ra me, di a be tes
tipo 2 e ar te ri os cle ro se pre co ce, além de hi per ten são,
de pres são, do en ças ar ti cu la res e gota, po dem ser
pro vo ca das ou acen tu a das pelo ex ces so de gor du ra
no or ga nis mo. A Orga ni za ção Mun di al de Sa ú de con -
si de ra que as pes so as obe sas têm uma pro ba bi li da de
de mor rer pre co ce men te dez ve zes ma i or que a das
não-obe sas.

A obe si da de nas cri an ças ins pi ra ain da ma i o res
cu i da dos, pois fre qüen te men te seus efe i tos são acu -
mu la ti vos. Ade ma is, de acor do com al guns es tu dos, a 
pro ba bi li da de de cri an ças com so bre pe so tor na-
rem-se obe sas na ida de adul ta fica em pelo me nos
70%.

Com pre en de-se, as sim, Srªs e Srs. Se na do res,
por que a OMS ele geu como ques tão pri o ri tá ria de
sa ú de co le ti va a epi de mia da obe si da de e, par ti cu lar-
men te, os al tos ín di ces de obe si da de in fan til em qua -
se todo o mun do. O au men to des ses ín di ces não re -
pre sen ta, no en tan to, ne nhum mis té rio. Os es pe ci a lis-
tas são pra ti ca men te unâ ni mes em iden ti fi car duas
gran des ca u sas para o au men to da obe si da de in fan til
em nos sos dias. 

Te mos, de um lado, uma mu dan ça na ro ti na da
vida das cri an ças, pela qual as an ti gas brin ca de i ras e
jo gos ao ar li vre são cada vez me nos pra ti ca dos. É
uma pena que nos sas cri an ças já não pos sam usu fru-

ir des sa li ber da de de ação e de mo vi men to, tão sa u-
dá vel do pon to de vis ta fí si co como do psi co ló gi co.
Isso é mu i to mais per cep tí vel nas gran des e mé di as
ci da des, onde os es pa ços de so cu pa dos res trin-
gem-se sem pre mais – e, na que les onde ain da se
pode brin car ou tran si tar, os ris cos, para as cri an ças
ou adul tos, são cada vez ma i o res.

Entre tan to, mes mo nas ci da des pe que nas – e,
na ver da de, na ma i or par te dos rin cões do pla ne ta –,
fa zem-se sen tir os efe i tos da po pu la ri da de da te le vi-
são e de tec no lo gi as mais no vas, como o com pu ta dor
pes so al e os vi de o ga mes, as qua is to mam, em con -
jun to, cada vez mais tem po de vida das cri an ças e as
le vam a um in de se já vel e no ci vo se den ta ris mo. Di ver-
sos es tu dos têm mos tra do uma for te cor re la ção en tre
nú me ro de ho ras di an te da TV e a in ci dên cia da obe -
si da de.

A ou tra gran de ca u sa do au men to da obe si da de
in fan til é a mu dan ça dos pa drões ali men ta res. Co mi-
das in dus tri a li za das, de gran de po der de se du ção
mas de ba i xa qua li da de nu tri ti va, com pre do mi nân cia
de gor du ras, fa ri ná ce os e açú ca res, ocu pam um es -
pa ço cres cen te no car dá pio das cri an ças. A subs ti tu i-
ção das re fe i ções tra di ci o na is pe los san du í ches ou
piz zas, o con su mo con tu maz de gu lo se i mas, bis co i-
tos re che a dos, sal ga di nhos e re fri ge ran tes com põem
o qua dro de uma di e ta que en gor da, mas não ali men-
ta. É as sim que, mes mo nas clas ses mais ba i xas, as
qua is, la men ta vel men te, nem sem pre po dem ga ran tir
o aces so a uma ali men ta ção de boa qua li da de, ve ri fi-
ca mos um grau ele va do de obe si da de in fan til.

Esses dois gran des fa to res atu am, por ve zes,
em sim bi o se. Sabe-se que as cri an ças que as sis tem
à TV por um gran de nú me ro de ho ras ten dem a in ge rir
ali men tos nes se pe río do, o mais das ve zes aque les
mais ca ló ri cos e me nos nu tri ti vos, cujo con su mo, não
sem fre qüên cia, ain da é es ti mu la do pela pu bli ci da de
te le vi si va.

Esse é, Sr. Pre si den te, um qua dro ge ral, mas
su fi ci en te men te pre ci so para ca rac te ri zar o rit mo
cres cen te de au men to da obe si da de in fan til e as con -
di ções que o de ter mi nam.

Pa re ce-me evi den te que as au to ri da des de sa ú-
de do País, e to das as de ma is cujo âm bi to de ação
pode al can çar o pro ble ma, como as de edu ca ção e
des por to, não têm dado a im por tân cia de vi da ao au -
men to da obe si da de in fan til, as sim como da obe si da-
de, de modo ge ral.

Um co nhe ci men to, mes mo su per fi ci al, des se
pro ble ma leva à con vic ção de que é ne ces sá rio com -
ba tê-lo com ur gên cia.
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A so ci e da de pre ci sa ser aler ta da, Sr. Pre si den-
te, por meio de am plas cam pa nhas edu ca ti vas, para a 
gra vi da de do pro ble ma da obe si da de, com ên fa se so -
bre sua in ci dên cia em nos sas cri an ças. Os me i os de
pre ve nir e com ba ter a obe si da de e o so bre pe so de-
vem ser di fun di dos e es ti mu la dos mas si va men te, ao
mes mo tem po em que se deve in ten si fi car o acom pa-
nha men to das cri an ças com tal ten dên cia nas es co-
las e nos la res.

Qu a is são, afi nal, as prá ti cas a se rem in cen ti va-
das nas cam pa nhas de com ba te à obe si da de in fan til?
Em pri me i ro lu gar, é ne ces sá rio que os pais e as pró -
pri as cri an ças to mem cons ciên cia do pro ble ma; es-
tas, de modo con di zen te com sua ma tu ri da de psi co ló-
gi ca.

A in fluên cia dos pais so bre a in ci dên cia de obe -
si da de em seus fi lhos é, cer ta men te, imen sa. Não nos
re fe ri mos aqui ao fa tor ge né ti co, mas a uma sé rie de
prá ti cas ali men ta res e de há bi tos que vão es ti mu lar
so bre ma ne i ra o au men to do peso e a pro ba bi li da de
de as cri an ças se tor na rem obe sas.

Tais prá ti cas se ini ci am com uma nu tri ção ina de-
qua da e ex ces si va para as ges tan tes e para os be bês,
as sen ta da na fal sa con vic ção de que o bebê sa u dá vel
é o bebê gor do. Em se gui da, in ter fe rem os fa to res que 
já men ci o na mos. O es tí mu lo à prá ti ca de es por tes, às
brin ca de i ras, às ca mi nha das e à mo vi men ta ção ao ar
li vre – para as qua is de vem ser cri a das con di ções fa -
vo rá ve is e se gu ras – é um ele men to es sen ci al para a
aqui si ção de há bi tos de vida sa u dá ve is.

As pró pri as cri an ças de vem ter aces so a no ções
bá si cas de nu tri ção e de vem ser es ti mu la das a de-
sen vol ver, cons ci en te men te, o cos tu me de uma ali-
men ta ção sa u dá vel. Uma sé rie de pro ce di men tos
edu ca ti vos e de prá ti cas ali men ta res fa ci li tam a con -
se cu ção des se ob je ti vo. Não va mos es mi u çá-los aqui; 
mas ci te mos a con ve niên cia de se es ti mu lar o con su-
mo de ali men tos nu tri ti vos e sa u dá ve is; de se ado ta-
rem ho rá ri os re gu la res de ali men ta ção; de tor nar ex -
cep ci o na is as oca siões em que se con su mem os ali -
men tos que tão so men te en gor dam.

A pro i bi ção da ven da de al guns des ses ali men-
tos em can ti nas de es co las pú bli cas, como vi mos
ocor rer re cen te men te, em bo ra re pre sen te me di da
iso la da e li mi ta da, pa re ce ter o mé ri to ine gá vel de tra -
zer aos pais e alu nos a cons ciên cia do pro ble ma. A
so lu ção ver da de i ra e du ra dou ra re quer ações bem
mais am plas; mas, em sín te se, po de mos di zer que
está na edu ca ção – na cons ti tu i ção de há bi tos sa u dá-
ve is de ali men ta ção e de vida. 

Con clu í mos, por tan to, Srªs e Srs. Se na do res,
res sal tan do a im por tân cia de que os po de res pú bli cos

as su mam a sua res pon sa bi li da de e, jun ta men te com
os edu ca do res, os tra ba lha do res da sa ú de e as fa mí li-
as, em pe nhem-se com mu i to mais ener gia na luta
con tra a obe si da de, que é tam bém a luta por uma vida 
mais sa u dá vel.

Mu i to obri ga do.
O SR. SÉRGIO MACHADO (PMDB – CE) – Sr.

Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, como to dos nós
re pre sen tan tes do povo bem sa be mos, a ati vi da de
po lí ti ca, en ca ra da em sua mais no bre con cep ção
como ins tru men to para in ter me di ar re la ções e con fli-
tos hu ma nos, im põe para quem a exer ce um ele va do
grau de cri a ti vi da de. Cri a ti vi da de esta que se tor na
tan to mais ne ces sá ria quan to mais cres cem as in trin-
ca das de man das de uma so ci e da de cada vez mais
com ple xa, em um mun do cada vez mais glo ba li za do.

A in ter de pen dên cia de fa to res cuja pre vi si bi li da-
de se de mons tra cada vez me nor traz a nós po lí ti cos
a ins ti gan te e sem pre di fí cil ta re fa de mu i tas ve zes
con ci li ar o in con ci liá vel.

Com pro me ti dos com ex pec ta ti vas tão di ver sas
dos ele i to res que nos con fe rem o man da to,
vemo-nos, em meio à im per ma nên cia das idéi as e à
di nâ mi ca dos fa tos, com pe li dos a cons tan te men te dri -
blar o ines pe ra do e a apos tar no pla ne ja men to, em
um jogo inin ter rup to de car ta das de ci si vas.

Nes se jogo, o prin ci pal de sa fio con sis te em con -
ju gar mos os le ga dos do on tem com as pres sões do
hoje, con si de ra das as ne ces si da des e es pe ran ças do 
ama nhã.

O ce ná rio po lí ti co que hoje se evi den cia na ma i-
o ria das na ções, qua dro ni ti da men te ex pres so pe las
re cen tes ma ni fes ta ções ele i to ra is ob ser va das pelo
mun do afo ra, não nos de i xa dú vi das quan to àqui lo
que vem a ser a ma i or pre o cu pa ção do ho mem po lí ti-
co con tem po râ neo.

O di le ma re si de em como equa ci o nar pri o ri da-
des en tre o so ci al men te ide al e o eco no mi ca men te
viá vel.

Em ou tras pa la vras, a gran de di fi cul da de hoje
en fren ta da pela ma i or par te dos pa i ses do Pla ne ta
está na bus ca do equi lí brio en tre as ga ran ti as do re gi-
me de mo crá ti co e os pres su pos tos da eco no mia de
mer ca do.

Pi la res da li ber da de e sus ten tá cu los do es ta do
mo der no, como com pa ti bi li zar as leis de pro te ção so -
ci al com as leis na tu ra is da li vre con cor rên cia?

Como pre ca ver o con fli to re pre sen ta do pelo
even tu al an ta go nis mo re pro du ção do ca pi tal ver sus
re pro du ção so ci al?
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Por meio das re i te ra das li ções his tó ri cas e me di-
an te a ob ser va ção dos pa í ses a nos sa vol ta, bem co -
nhe ce mos, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, os
gran des ris cos acar re ta dos pela inad ver ti da in ter ven-
ção do Esta do na eco no mia. Esta mos cons ci en tes de
que não po de mos re vo gar a lei da pro cu ra e da ofer ta.

Nes te am bi en te de idéi as, tra go à re fle xão da
Casa um pro ble ma de pro por ções in qui e tan tes; um
pro ble ma cu jas ca rac te rís ti cas po de ría mos com pa rar
às de uma ver da de i ra bom ba-re ló gio. Esse pro ble ma,
meus ca ros Pa res, é o de sen fre a do dé fi cit da Pre vi-
dên cia So ci al em nos so País. 

O enun ci a do é sim ples: atu al men te, os tra ba lha-
do res que con tri bu em para o INSS so mam vin te e
seis mi lhões e se te cen tos mil, en quan to o nú me ro
dos que não con tri bu em che ga a mais de qua ren ta
mi lhões. E essa úl ti ma ci fra cres ce as sus ta do ra men te
to dos os dias. 

A ques tão que se co lo ca é a se guin te: vis to que
a le gião dos não pa gan tes vai fa tal men te en ve lhe cer,
e que mais cedo ou mais tar de cer ta men te vai re i vin-
di car o be ne fí cio, como ar ca re mos com o cus to fis cal
de ta ma nha de man da, sem de to nar os co fres pú bli-
cos e sem ca u sar uma tre men da con vul são so ci al?

Sem alar mis mos sen sa ci o na lis tas nem pre vi-
sões apo ca líp ti cas, de se jo na tar de de hoje com par ti-
lhar com V. Exªs a aná li se de al guns in di ca do res as -
sim como al guns co men tá ri os so bre o âm bi to con jun-
tu ral e o raio de al can ce des sa bom ba que pre ci sa-
mos des mon tar o mais rá pi do quan to pu der mos.

A re vis ta Veja pu bli cou no mês pas sa do que “o
sis te ma ar re ca da 55 bi lhões por ano de im pos tos da
po pu la ção, mas gas ta o do bro com o pa ga men to das
apo sen ta do ri as pú bli cas e pri va das”. O mes mo ve í cu-
lo in for mou tam bém que “atu al men te, qua se seis mi -
lhões de pes so as pa gam pla no de pre vi dên cia pri va-
da” e que este to tal de as so ci a dos é qua se três ve zes
ma i or que há dez anos.

Do pon to de vis ta das dis tor ções na dis tri bu i ção
des ses re cur sos já es cas sos, um in te res san te es tu do
de sen vol vi do pelo Pro fes sor José Már cio Ca mar go,
da Pon ti fí cia Uni ver si da de Ca tó li ca do Rio de Ja ne i ro,
di vul ga do em fe ve re i ro úl ti mo, ana li sa a na tu re za das
des pe sas so ci a is no Bra sil. De acor do com suas con -
clu sões, a pre vi dên cia so ci al cons ti tui o exem plo mais 
gra ve. Se gun do o pro fes sor, ape nas 7% do di nhe i ro
gas to com o sis te ma de pa ga men to de apo sen ta do ri-
as fi cam com os 20% mais po bres, sen do que os 20% 
mais ri cos re ce bem qua se um ter ço do to tal.

Aliás, ao per qui rir a ques tão em um con tex to
mais am plo, é im pe ri o so que a en to que mos sob o
pris ma da va riá vel de ma i or peso, ou seja, que re co-
nhe ça mos a in su fi ciên cia das ações em pre en di das
pe los su ces si vos go ver nos, ao lon go das úl ti mas dé -
ca das, para mi no rar o im pac to da má re par ti ção de
nos so PIB per ca pi ta.

Vis to que os gas tos so ci a is do go ver no fo ram,
du ran te mu i tos anos, fi nan ci a dos em gran de par te
pelo en di vi da men to ex ter no e pela ad mi nis tra ção do
pro ces so in fla ci o ná rio, os ajus tes hoje ne ces sá ri os
tor nam-se in du bi ta vel men te mais cus to sos.

Assim, a ab so lu ta dis cre pân cia en tre a dis tri bu i-
ção de ren da e os de ma is ín di ces de de sen vol vi men-
to so ci al sig ni fi ca um im por tan te com pli ca dor na re so-
lu ção do pro ble ma pre vi den ciá rio.

Por ou tro lado, é ine gá vel a fla gran te me lho ria
dos prin ci pa is co e fi ci en tes so ci a is nos úl ti mos anos.
De acor do com o Anuá rio Esta tís ti co e a Sín te se de
Indi ca do res So ci a is do IBGE, en tre 1950 e 1999, o
ní vel da es pe ran ça de vida su biu de 45,9% para
68,4%; a taxa de mor ta li da de in fan til de cres ceu de
144.73 para 34.6 óbi tos por mil nas ci dos vi vos.

Le van ta men tos da OIT di vul ga dos on tem, se-
gun da-fe i ra, pelo Jor nal do Bra sil, dão con ta de que
o nú me ro de cri an ças tra ba lhan do no Bra sil caiu 23%, 
de 8.4 mi lhões em 1992 para 6.6 mi lhões em 1999,
ape sar de 870 mil me no res en tre cin co e 17 anos la -
men ta vel men te ain da con ti nu a rem em ati vi da des pe -
ri go sas ou in sa lu bres, con for me a clas si fi ca aque la
or ga ni za ção.

Se gun do da dos ela bo ra dos pelo IPEA, de 1981
a 1999, a taxa de anal fa be tis mo en tre os ma i o res de
15 anos ba i xou qua se pela me ta de, de 22.8% para
13.3%; a por cen ta gem da po pu la ção en tre sete e 14
anos que fre qüen ta a es co la au men tou de 77,5%
para 95,7%.

Estou cer to de que as no vas es ta tís ti cas do
IBGE, re cen te men te di vul ga das, tem cor ro bo ra do tais 
avan ços. Con tu do, a má dis tri bu i ção de ren da, fru to
da no tó ria de si gual da de so ci al que ain da per sis te en -
tre nós, é ca u sa de ter mi nan te para a pa ra do xal si tu a-
ção de es tar mos in se ri dos en tre as ma i o res eco no mi-
as do mun do e, ao mes mo tem po, ter mos mais de um
ter ço de nos sa po pu la ção to tal imer sa na po bre za.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, é di fí cil
ad mi tir que, nos ter mos do Re la tó rio 1999/2000 do
Ban co Mun di al, o grau de po bre za no Bra sil se equi -
pa re ao de pa í ses com ren da per ca pi ta tão ba i xa
como a Etió pia e a Ma u ri tâ nia.
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É exa ta men te em fun ção des se con fli to dis tri bu-
ti vo, tra du zi do em ele va dos ní ve is de ab sur da dis pa ri-
da de (cu jas ra í zes his tó ri cas re mon tam ao pe río do
dos es cra vos e cu jas mar cas se ob ser vam em to dos
os ci clos eco nô mi cos no cur so de nos sa co lo ni za ção)
que ao lon go da úl ti ma dé ca da os 1% mais ri cos da
po pu la ção se apro pri am de ma i or par ce la da ren da
que os 40% mais po bres, con for me da dos le van ta dos
no pe río do pela Pes qui sa Na ci o nal por Amos tra gem
de Do mi cí li os.

A con se qüên cia do de se qui lí brio res sal ta ante a 
re la ção in dis so lú vel en tre a er ra di ca ção da po bre za e
o re di men si o na men to da ren da per ca pi ta, con fi gu-
ran do-se este úl ti mo como con di ção in dis pen sá vel à
for mu la ção de uma re for ma pre vi den ciá ria com chan -
ces de êxi to.

Enquan to os 10% mais ri cos con ti nu a rem a se
apro pri ar de qua se me ta de da ren da na ci o nal, fi can-
do a ou tra me ta de para os 90% res tan tes, será mu i to
re mo ta a hi pó te se de se sal var a pre vi dên cia em mé -
dio pra zo, sem one rar a pro du ção, sem com pro me ter
as ex por ta ções, sem des com pas sos fis ca is e sem
pro vo car sé ri os aba los no mer ca do como um todo.

No meio de tudo isso, cabe res sal tar que “sem
as trans fe rên ci as do sis te ma pre vi den ciá rio, o ní vel
de po bre za no Bra sil au men ta ria de 34% para 45.3%
em 1999. Com isso, 18.1 mi lhões de pes so as te ri am
sido in clu í das aba i xo da Li nha de Po bre za”, con for me
ex pli ci ta a pu bli ca ção ofi ci al do Mi nis té rio da Pre vi-
dên cia, da ta da de ju nho de 2001, em cujo tex to in tro-
du tó rio se afir ma que não fos sem as re fe ri das trans fe-
rên ci as “se ri am 72.6 mi lhões de bra si le i ros em con di-
ções de mi sé ria”.

Se gun do ex po si ção fe i ta pelo go ver no bra si le i ro
há pou co me nos de um ano, por meio do en tão Mi nis-
tro Ro ber to Brant, em se mi ná rio pro mo vi do pelo Ban -
co Inte ra me ri ca no de De sen vol vi men to, em Was hing-
ton, “a eli mi na ção da po bre za exi gi ria trans fe rên cia
di re ta 27,9 bi lhões de re a is por ano, o que equi va le a
5% da ren da das fa mí li as, ou 21,4% do gas to so ci al
do Go ver no Fe de ral”.

Di an te da or dem de tais ci fras, inú me ros e me ri-
tó ri os es for ços vêm sen do re a li za dos por par te das
ins tân ci as go ver na men ta is e da so ci e da de ci vil, no
sen ti do de que no vas al ter na ti vas se jam dis cu ti das e
me di das con cre tas se jam ime di a ta men te ado ta das.

Sa li en te-se nes te as pec to a im por tân cia da Car-
ta de Inten ções que o go ver no bra si le i ro as si nou no
mês pas sa do, no âm bi to do Pro gra ma das Na ções
Uni das para o De sen vol vi men to, por meio do Mi nis tro
Cel so La fer, com vis tas à cri a ção e ins ta la ção em

nos so país do pri me i ro Cen tro Inter na ci o nal para a
Po lí ti ca da Po bre za.

Os ajus tes da po lí ti ca pre vi den ciá ria, con tu do,
não se vi a bi li zam tão-so men te pela ele va ção da ren -
da per ca pi ta.

Entre as de ma is va riá ve is que de ve mos con si-
de rar, des ta ca-se a re ver são da pi râ mi de de mo grá fi-
ca à qual me re fe ri quan do dos co men tá ri os que fiz
des ta tri bu na, em meu úl ti mo pro nun ci a men to, a res -
pe i to de nos sa ju ven tu de. Di zia eu de um per fil iné di to
em nos sa de mo gra fia: pas sa mos de uma am pla base
de cri an ças e jo vens para um novo qua dro em que de
a re du ção da na ta li da de e o au men to da ex pec ta ti va
de vida re sul tam em gen te tra ba lhan do por mais tem -
po.

Uma co i sa é cer ta: a pre vi dên cia é uma mo da li-
da de de se gu ro e está su je i ta, por tan to, à ati vi da de
eco nô mi ca. Tudo aí de pen de dos re sul ta dos atu a ri a is.
Sem base de ar re ca da ção, im pos sí vel as su mir e sus -
ten tar o pa ga men to de be ne fí ci os.

O mais gra ve é que a re la ção de em pre go vem
ca in do dras ti ca men te. Enquan to o mer ca do in for mal
cres ce in con tro lá vel, me ta de de nos sa for ça de tra ba-
lho en con tra-se à mar gem da pro te ção pre vi den ciá-
ria.

Estu dos de sen vol vi dos pelo MPAS in di cam que
a “po pu la ção que bus ca tra ba lho cres ce rá à mé dia de
1.9% ao ano nos pró xi mos 10 anos”. Os mes mos es -
tu dos re ve lam que en tre 1989 e 2000 “a pro por ção de
tra ba lha do res com car te i ra as si na da no to tal da po pu-
la ção eco no mi ca men te ocu pa da caiu mais de 10%”.

Em um tra ba lho di vul ga do pelo Pro fes sor José
Pas to re, da Uni ver si da de de São Pa u lo, há cer ca de
um ano, ha via no Bra sil apro xi ma da men te 40 mi lhões
de tra ba lha do res sem car te i ra as si na da. Des ses 40
mi lhões, 18 mi lhões não con tri bu íam por não te rem
con di ções de con tri bu ir. Os ou tros 22 mi lhões não re -
co lhi am, ou por que tra ba lha vam por con ta pró pria, ou
por que exer ci am ati vi da des ile ga is, ou ain da por que
eram em pre ga dos do més ti cos sem vín cu lo, mu i tos
dos qua is em vir tu de de acor dos vo lun ta ri a men te fir -
ma dos com seus res pec ti vos pa trões.

O fato é que os tra ba lha do res da cha ma da eco -
no mia in for mal, que por não pos su í rem car te i ra as si-
na da não têm qual quer tipo de ga ran tia le gal já são
ma i o ria no Bra sil. Em 1989, 58,9% da po pu la ção eco -
no mi ca men te ocu pa da ti nha car te i ra as si na da e con -
tri bu ía para o INSS. Em 2001, essa pro por ção já es ta-
va em 45%.

Enfim, como fa zer para de sar mar essa bom ba
que está para es tou rar em bre ve?
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As pro pos tas que tra mi tam em am bas as ca sas
do Con gres so, bem como aque las re sul tan tes da co -
mis são es pe ci al cri a da na Câ ma ra para dis cu tir o fim
da cu mu la ti vi da de de tri bu tos e que apre cia di ver sas
al ter na ti vas, vão des de a re du ção dos en car gos so ci-
a is com a re ti ra da da con tri bu i ção pa tro nal do INSS,
do sa lá rio-edu ca ção e do Sis te ma S da fo lha de sa lá-
ri os, ali a da a uma ele va ção da Co fins e da CPMF, até
a fle xi bi li za ção da CLT, a co bran ça do PIS so bre o va -
lor agre ga do (e não so bre o fa tu ra men to), e pas sam
in clu si ve pela cri a ção de uma nova con tri bu i ção que
subs ti tu i ria os atu a is 2,5% do sa lá rio-edu ca ção in ci-
den tes so bre a fo lha de sa lá ri os.

O de ba te é ár duo e acir ra do. O ca mi nho da so lu-
ção é com cer te za si nu o so. Para além dos me an dros
e das es pe ci fi ci da des téc ni cas; para além dos cál cu-
los ten den ci o sos, dos in te res ses cor po ra ti vos, dos ar-
ti fí ci os in con sis ten tes, das aco mo da ções pro vi só ri as
e, so bre tu do, das con ve niên ci as ele i to ra is, uma jus ta
sa í da pre ci sa ser en con tra da para de ter a ex plo são
imi nen te, pois, como toda bom ba, se a ten ta ti va do
des mon te não for bem-su ce di da, as chan ces de um
novo en sa io se rão vãs ou re mo tas, as con se qüên ci as
se rão fu nes tas e o re sul ta do fi nal ca tas tró fi co.

Pa u ta dos pela res pon sa bi li da de cí vi ca e im pul-
si o na dos pelo com pro mis so que te mos para com as
ge ra ções fu tu ras, es tou se gu ro de que nós, re pre sen-
tan tes do povo no Con gres so Na ci o nal, ha ve re mos
de exer ci tar uma vez mais, como de há bi to, a nos sa
cri a ti vi da de para, na aus cul ta aos se to res re pre sen ta-
ti vos do go ver no, da clas se pa tro nal e dos em pre ga-
dos, des co brir mos a me lhor fór mu la que pro pi ci a rá a
nova me câ ni ca do fi nan ci a men to de um mo de lo jus to
vi san do res ta u rar a dig ni da de e a con fi an ça da po pu-
la ção para com o sis te ma pre vi den ciá rio ofi ci al.

Para tan to, fa re mos a nos sa par te, sob os prin cí-
pi os da trans pa rên cia, da éti ca, da pa ciên cia, da de -
ter mi na ção e da se re ni da de que fe liz men te se fa zem
cada vez mais acen tu a dos nes ta Casa.

Era o que ti nha a di zer.
Obri ga do.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR)

– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, os jor na is e a
mí dia ele trô ni ca têm des ta ca do, ul ti ma men te, a gra vi-
da de da si tu a ção de de sem pre go em nos so País,
com base nos re cen tes le van ta men tos re a li za dos
pelo Insti tu to Bra si le i ro de Ge o gra fia e Esta tís ti ca
(IBGE) e pelo De par ta men to Inter sin di cal de Esta tís ti-
ca e Estu dos Só cio-Eco nô mi cos (DIEESE).

Não é para me nos. De um lado, a eco no mia não
re a ge da for ma como gos ta ría mos, para ge rar em pre-

go e ren da; de ou tro, cen te nas de mi lha res de jo vens,
a cada ano, ten tam in gres sar no mer ca do de tra ba lho,
o qual já não ab sor ve, se quer ra zo a vel men te, a
mão-de-obra adul ta e ex pe ri en te.

Em sua edi ção do dia 8 do mês pas sa do, a Fo-
lha de S. Pa u lo, com base nas es ta tís ti cas do IBGE,
sa li en tou que o nú me ro de che fes de fa mí lia sem ren -
da tri pli cou na úl ti ma dé ca da: pas sou de 1,4 mi lhão,
em 1991, para 4,1 mi lhões, no ano 2000. “Em 1991, a
pro por ção de che fes de fa mí lia com até 24 anos e
sem ren da era de 4,8%. Em 2000, os jo vens sem ren -
da re pre sen ta vam 12,6% dos che fes de fa mí lia”, di zia
a re por ta gem.

O de sem pre go en tre os jo vens, Sr. Pre si den te,
se jam eles che fes de fa mí lia ou não, tem efe ti va men te
cres ci do de for ma pre o cu pan te.É o que res sal ta, tam -
bém, o jor nal Va lor Eco nô mi co, em seu site aces sa-
do no úl ti mo dia 4: “Os jo vens têm sido os mais atin gi-
dos pelo ma lo gra do com por ta men to do mer ca do de
tra ba lho, que se man tém este ano. Nos pri me i ros qua -
tro me ses de 2002, a mé dia de de sem pre go aber to
en tre as pes so as com 15 a 17 anos é de 17,4% da po -
pu la ção eco no mi ca men te ati va, o que re pre sen ta um
au men to de qua tro pon tos per cen tu a is ante a mé dia
do ano pas sa do”, re la ta o pe rió di co.

As pers pec ti vas, efe ti va men te, não são boas: O
eco no mis ta Mar ce lo Neri, pro fes sor da Fun da ção Ge -
tú lio Var gas lem bra que “a cada mês um gran de nú -
me ro de jo vens está en tran do no mer ca do e a eco no-
mia não está dan do con ta des ta ofer ta de tra ba lho”.
Ou vi do pelo Va lor Eco nô mi co, Neri res sal tou que
“me ta de dos 7,2 mi lhões de de sem pre ga dos no País
tem en tre 18 e 24 anos”. 

O cres ci men to do de sem pre go en tre os jo vens
foi cons ta ta do tam bém pelo DIEESE. “Apa ren te men-
te, o pro ble ma mais gra ve é em São Pa u lo, onde a
taxa de de sem pre go en tre os jo vens cres ceu 50%
nos úl ti mos dez anos. Só nos úl ti mos 12 me ses o au -
men to foi de 18%”, re ve la o DIEESE. 

A si tu a ção pre o cu pa, Srªs e Srs. Se na do res,
não ape nas pelo nú me ro em si de pes so as de sem-
pre ga das, mas por uma par ti cu la ri da de que é en fa ti-
za da pela che fe da Di vi são de Mer ca do de Tra ba lho
do DIEESE, Mar ga reth Wa ta na be: o de sem pre go en -
tre os jo vens é um pro ble ma para o fu tu ro do País, in -
clu si ve das em pre sas.” “Da qui a dez anos – diz ela –,
es sas pes so as es ta rão no auge da ida de pro du ti va,
mas com a ex pe riên cia e a qua li fi ca ção com pro me ti-
das.” Na sua ava li a ção, o de sem pre go en tre jo vens de 
18 a 24 anos é mais per ver so por que “atin ge o ci da-
dão na ida de em que ele co me ça a ter mais res pon sa-
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bi li da des, e a fal ta de tra ba lho di fi cul ta o in gres so so -
ci al.

Aqui, Sr. Pre si den te, che ga mos a um pon to que
tem sido igual men te en fa ti za do, e que gos ta ria de
abor dar: os úl ti mos le van ta men tos do IBGE de mons-
tram, de for ma ca bal, que o de sem pre go não ape nas
cres ce en tre os jo vens, mas tam bém en tre os seg-
men tos mais qua li fi ca dos, in clu si ve os de ten to res de
cur so su pe ri or.

Re la tan do os re sul ta dos do Cen so 2000, o jor -
nal Cor re io Bra zi li en se , edi ção do dia 9 do mês pas -
sa do, in ter pre tou cor re ta men te a gra vi da de des se
fato ao en fa ti zar: “de sem pre go au men ta para for ma-
dos.” E ain da, re por tan do-se ao le van ta men to do
IBGE, in for ma que o nú me ro de pes so as com for ma-
ção su pe ri or e sem tra ba lho cres ceu em todo o País:
“De to dos os che fes de do mi cí lio com alta es co la ri da-
de, 2,7% es ta vam sem ren da em 1991. Hoje, são
9,8%, um sal to de 230%”.

Te mos, por tan to, duas es ta tís ti cas pre o cu pan-
tes, en vol ven do che fes de fa mí lia: o de sem pre go afe -
tan do che fes de fa mí lia jo vens, como vi mos, tri pli cou
em uma dé ca da; e en tre che fes de fa mí lia com for ma-
ção su pe ri or, cres ceu 230% no mes mo pe río do.

No pri me i ro caso, como vi mos, a per ver si da de
do de sem pre go se con cen tra no fato de os che fes de
fa mí lia per ma ne ce rem so ci al men te ex clu í dos exa ta-
men te quan do as su mem res pon sa bi li da des ma i o res;
no se gun do, res sal ta-se a frus tra ção de jo vens que
pas sa ram boa par te de sua vida pro cu ran do qua li fi-
car-se para in gres sar no mer ca do de tra ba lho. Há que 
se res sal tar, nes sa hi pó te se, tan to o tem po per di do
em bus ca de uma qua li fi ca ção quan to os re cur sos
em pre ga dos nes sa ta re fa, se jam eles ban ca dos pelo
pró prio pos tu lan te ou pelo erá rio.

De tudo isso, Srªs e Srs. Se na do res, res ta pa -
ten te, além da ób via ne ces si da de de bus car mos o
cres ci men to eco nô mi co como con di ção es sen ci al à
ge ra ção de em pre gos, a ne ces si da de de pro mo ver-
mos ma i or ade qua ção en tre o per fil do en si no e a de -
man da do mer ca do.

Essa ne ces si da de não pas sa des per ce bi da ao
Mi nis té rio da Edu ca ção, cons ci en te de que os de sa fi-
os re la ci o na dos com os avan ços tec no ló gi cos e com
a glo ba li za ção e com pe ti ti vi da de do mer ca do im põem
no vas exi gên ci as pro fis si o na is.

“No mo de lo ado ta do pela nova le gis la ção bra si-
le i ra, a edu ca ção pro fis si o nal foi con ce bi da como
com ple men tar à for ma ção ge ral”, ava lia a Se cre ta ria
de Edu ca ção Mé dia e Tec no ló gi ca, para acres cen tar:

“Isso sig ni fi ca re co nhe cer que para en fren tar os de sa-
fi os de hoje o pro fis si o nal pre ci sa cum prir duas exi -
gên ci as fun da men ta is: ter uma só li da for ma ção ge ral
e uma boa edu ca ção pro fis si o nal.”

O que ocor re, Srªs e Srs. Se na do res, é que o en -
si no, sen do es sen ci al para a in ser ção no mer ca do de
tra ba lho, não ga ran te essa in ser ção. Vale di zer: um
ele va do grau de edu ca ção aca dê mi ca e mes mo pro -
fis si o nal fa ci li ta a ob ten ção do em pre go, mas não a
ga ran te.

Essa é a ava li a ção, en tre ou tros es pe ci a lis tas,
do eco no mis ta Már cio Poch mann, Se cre tá rio de De -
sen vol vi men to, Tra ba lho e So li da ri e da de da Pre fe i tu-
ra de São Pa u lo, que aler ta para um gra ve ris co: um
gran de nú me ro de jo vens, não con se guin do in gres sar
no mer ca do de tra ba lho, aca ba por se en vol ver com a
eco no mia da cri mi na li da de, como dro gas e pros ti tu i-
ção. “Para se ter idéia, o ní vel de vi o lên cia en tre os jo -
vens no Bra sil é ma i or que o dos pa í ses em con fli to
aber to, como Isra el. A pro por ção é de um is ra e li ta
para 20 bra si le i ros que per dem a vida de for ma vi o-
len ta.”

E con clui Poch mann: “hoje, te mos uma po pu-
la ção mais es co la ri za da do que há uma dé ca da,
mas as va gas no mer ca do de tra ba lho não acom pa-
nha ram essa evo lu ção. A for ma ção uni ver si tá ria é
fun da men tal, mas não ga ran te uma boa co lo ca ção
pro fis si o nal.

Há que se re co nhe cer, Srªs e Srs. Se na do res,
que ao lon go de nos sa his tó ria te mos pri vi le gi a do a
for ma ção aca dê mi ca, em de tri men to da for ma ção
pro fis si o nal. Te mos uma cul tu ra do di plo ma e até um
cer to pre con ce i to em re la ção à for ma ção téc ni ca ou
tec no ló gi ca. Urge que mu de mos essa ati tu de e que
pro cu re mos ade quar o en si no à de man da do mer ca-
do, sem pre ju í zo, evi den te men te, da for ma ção ge ral e
de ci da da nia.

A ini ci a ti va pri va da, que já vem con tri bu in do de
for ma de ci si va para qua li fi car e re qua li fi car a
mão-de-obra, deve con ti nu ar a pro mo ver sua po lí ti ca
de tre i na men to e, tan to quan to pos sí vel, alon gar a du -
ra ção dos es tá gi os.

A par dis so, os pro gra mas go ver na men ta is ou
que re sul tem de par ce ria com a ini ci a ti va pri va da,
como o Cen tro de Inte gra ção Empre sa-Esco la –
CIEE, os da Co mu ni da de So li dá ria e o Ser vi ço Ci vil
Vo lun tá rio, en tre ou tros, de vem ser man ti dos e in cen-
ti va dos.

Fi nal men te, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na-
do res, o Bra sil pre ci sa, ga ran ti da a es ta bi li da de po -
lí ti ca e eco nô mi ca, apos tar na op ção do de sen vol vi-
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men to, para for ta le cer o mer ca do in ter no e ge rar
no vos pos tos de tra ba lho. Só as sim ga ran ti re mos o
em pre go para mi lhões de jo vens que que rem tra ba-
lhar sem que pre ci sem de i xar o País. Só as sim re -
du zi re mos a ex clu são so ci al e ga ran ti re mos a con -
di ção de efe ti va ci da da nia para as fu tu ras ge ra ções
de bra si le i ros.

Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Nada
mais ha ven do a tra tar, a Pre si dên cia vai en cer rar os
tra ba lhos, lem bran do às Srªs e aos Srs. Se na do res
que cons ta rá da ses são de li be ra ti va or di ná ria de
ama nhã, a re a li zar-se às 14 ho ras e 30 mi nu tos, a se -
guin te:

ORDEM DO DIA

1

EMENDAS DA CÂMARA AO
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 1, DE 1997
(Em re gi me de ur gên cia – art. 336, II, 
do Re gi men to Inter no, nos ter mos do 

Re que ri men to nº 371, de 2002)

Emen das da Câ ma ra ao Pro je to de De cre to Le -
gis la ti vo nº 1, de 1997 (nº 841/99, na Câ ma ra dos De -
pu ta dos), que sus ta efe i tos da apro va ção do Pre si-
den te da Re pú bli ca à Nota Con jur/Min fa 24 de 1992,
atra vés da Expo si ção de Mo ti ovs nº 19/92, do Mi nis tro
de Esta do da Infra-Estru tra, pu bli ca da em 24 de mar -
ço de 1992.

(De pen den do de pa re cer da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia).

2

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 Maia, fa vo rá vel, nos ter mos da Emen da
nº 1-CCJ (Subs ti tu ti vo), que ofe re ce.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria de 22 de maio úl ti mo, quan do
teve sua vo ta ção adi a da para hoje.

3

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
 Nº 29, DE 2000

(Tra mi tan do em con jun to com as 
Pro pos tas de Emen da à Cons ti tu i ção

nºs 21, de 1995; 5, 16, 21, 23, 33, 54, 62, 71, 74, 81, 
92, de 1999; 1, 5, 20, de 2000; e 15, de 2001)

Pri me 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 29, de
2000 (nº 96/92, na Cã ma ra dos De pu ta dos), que in-
tro duz mo di fi ca ções na es tru tu ra do po der Ju di ciá rio,
ten do

Pa re cer sob nº 538, 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
Ber nar do Ca bral, fa vo rá vel, com as Emen das nºs 1 a
105-CCJ, que apre sen ta; en ca mi nhan do os Re que ri-
men tos de des ta que nºs 340 a 356, de 2002; e pela
pre ju di ci a li da de das Pro pos tas de Emen da à Cons ti-
tu i ção nºs 21, de 1995; 5, 16, 21, 23, 33, 54, 62, 71,
74, 81 e 92, de 1999; 1, 5 e 20, de 2000; e 15, de 2001, 
que tra mi tam em con jun to.

4

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
 Nº 21, DE 1995

(Tra mi tan do em con jun to com as 
Pro pos tas de Emen da à Cons ti tu i ção

nºs 5, 16, 21, 23, 33, 54, 62,  71, 74, 81 e 92,
 de 1999; 1, 5, 20 e 29, de 2000; e  15, de 2001)

Pri me 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 21, de
1995, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor
Anto nio Car los Va la da res, que al te ra dis po si ti vos da
Cons ti tu i ção Fe de ral.

5

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
 Nº 5, DE 1999

(Tra mi tan do em con jun to com as
 Pro pos tas de Emen da à Cons ti tu i ção

 nºs 21, de 1995; 16, 21, 23, 33, 54, 62, 71, 74, 81 e
92, de 1999; 1, 5, 20 e 29, de 2000; e 15, de 2001)

Pri me 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 5, de
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1999, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Ge -
ral do Althoff, que acres cen ta pa rá gra fos aos ar ti gos
27 e 168 e al te ra os ar ti gos 28 e 29 da Cons ti tu i ção
Fe de ral, que tra tam de re la ções ju rí di co-or ça men tá ri-
as en tre os Po de res dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral
e dos Mu ni cí pi os.

6

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
 Nº 16, DE 1999

(Tra mi tan do em con jun to com as 
Pro pos tas de Emen da à Cons ti tu i ção

nºs 21, de 1995; 5, 21, 23, 33, 54, 62, 71, 74, 81 e
 92, de 1999; 1, 5, 20 e 29, de 2000; e 15, de 2001)

Pri me 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 16, de 1999, 
ten do como pri me i ra sig na tá ria a Se na do ra He lo í sa
He le na, que al te ra a re da ção do § 1º do art. 99 e o art.
168 da Cons ti tu i ção Fe de ral, a fim de es ta be le cer, para 
os po de res e ór gãos que es pe ci fi ca, li mi tes nas do ta-
ções das res pec ti vas pro pos tas or ça men tá ri as.

7

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
 Nº 21, DE 1999

(Tra mi tan do em con jun to com as
 Pro pos tas de Emen da à Cons ti tu i ção

 nºs 21, de 1995; 5, 16, 23, 33, 54, 62, 71, 74, 81 e
92, de 1999; 1, 5, 20 e 29, de 2000; e 15, de 2001)

Pri me 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 21, de
1999, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Pe -
dro Si mon, que acres cen ta pa rá gra fo úni co ao art. 98
da Cons ti tu i ção Fe de ral.

8

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 23, DE 1999

Tra mi tan do em con jun to com as
 Pro pos tas de Emen da à Cons ti tu i ção

nºs 21, de 1995; 5, 16, 21, 33, 54, 62, 71, 74, 81 e
92, de 1999; 1, 5, 20 e 29, de 2000; e 15, de 2001)

Pri me 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 23, de
1999, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Ro -
ber to Re quião, que acres cen ta pa rá gra fo art. 109 da
Cons ti tu i ção Fe de ral, para atri bu ir ao Su pe ri or Tri bu-
nal de Jus ti ça a ini ci a ti va de lei so bre a cri a ção de va -
ras da Jus ti ça Fe de ral es pe ci a li za das em pro ces sar e
jul gar os cri mes fi nan ce i ros.

9

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
 Nº 33, DE 1999

(Tra mi tan do em con jun to com as
 Pro pos tas de Emen da à Cons ti tu i ção

 nºs 21, de 1995; 5, 16, 21, 23, 54, 62, 71, 74, 81 e
92, de 1999; 1, 5, 20 e 29, de 2000; e 15, de 2001)

Pri me 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 33, de
1999, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Jef -
fer son Pé res, que al te ra o art. 114 da Cons ti tu i ção Fe -
de ral, para in di car as par tes que têm le gi ti mi da de
para ins ta u rar dis sí dio co le ti vo e as hi pó te ses em que
este pode ocor rer.

10

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
 Nº 54, DE 1999

(Tra mi tan do em con jun to com as 
Pro pos tas de Emen da à Cons ti tu i ção

nºs 21, de 1995; 5, 16, 21, 23, 33, 62, 71, 74, 81 e
92, de 1999; 1, 5, 20 e 29, de 2000; e 15, de 2001)

Pri me 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 54, de
1999, ten do como pri me i ra sig na tá ria a Se na do ra Lu -
zia To le do, que acres cen ta in ci so ao art. 93 da Cons ti-
tu i ção Fe de ral, para es ta be le cer prin cí pio re la ti vo à
com po si ção dos Tri bu na is Su pe ri o res.

11

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
 Nº 62, DE 1999

(Tra mi tan do em con jun to com as 
Pro pos tas de Emen da à Cons ti tu i ção

 nºs 21, de 1995; 5, 16, 21, 23, 33, 54, 71, 74, 81 e
92, de 1999; 1, 5, 20 e 29, de 2000; e 15, de 2001)

Pri me 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 62, de 1999,
ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Mo za ril do
Ca val can ti, que al te ra a alí nea a do in ci so I do ar ti go 96
da Cons ti tu i ção Fe de ral, para de ter mi nar ele i ções di re-
tas para os ór gãos di re ti vos dos tri bu na is.

12

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
 Nº 71, DE 1999

(Tra mi tan do em con jun to com as
 Pro pos tas de Emen da à Cons ti tu i ção

nºs 21, de 1995; 5, 16, 21, 23, 33, 54, 62, 74, 81 e
92, de 1999; 1, 5, 20 e 29, de 2000; e 15, de 2001)

Pri me 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 71, de
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1999, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Pe -
dro Si mon, que acres cen ta pa rá gra fo ao art. 18 da
Cons ti tu i ção Fe de ral e dá nova re da ção ao art. 132 da 
Cons ti tu i ção Fe de ral.

13

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 74, DE 1999

(Tra mi tan do em con jun to com as 
Pro pos tas de Emen da à Cons ti tu i ção

nºs 21, de 1995; 5, 16, 21, 23, 33, 54, 62, 71, 81 e
92, de 1999; 1, 5, 20 e 29, de 2000; e 15, de 2001)

Pri me 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 74, de
1999, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Pe -
dro Si mon, que al te ra o § 1º do art. 128 da Cons ti tu i-
ção Fe de ral, para au to ri zar os in te gran tes do Mi nis té-
rio Pú bli co a ofe re cer lis ta trí pli ce à es co lha do Pro cu-
ra dor-Ge ral da Re pú bli ca.

14

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 81, DE 1999

(Tra mi tan do em con jun to com as 
Pro pos tas de Emen da à Cons ti tu i ção

 nºs 21, de 1995; 5, 16, 21, 23, 33, 54, 62, 71, 74 e
92, de 1999; 1, 5, 20 e 29, de 2000; e 15, de 2001)

Pri me 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 81, de
1999, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Ney
Su as su na, que al te ra a com pe tên cia do Su pe ri or Tri-
bu nal de Jus ti ça.

15

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 92, DE 1999

(Tra mi tan do em con jun to com as
 Pro pos tas de Emen da à Cons ti tu i ção

 nºs 21, de 1995; 5, 16, 21, 23, 33, 54, 62, 71, 74 e
81, de 1999; 1, 5, 20 e 29, de 2000; e 15, de 2001)

Pri me 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 92, de
1999, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Pa u-
lo Sou to, que acres cen ta alí nea ao in ci so I do art. 102
da Cons ti tu i ção, para con fe rir ao Su pre mo Tri bu nal
Fe de ral com pe tên cia para jul gar, ori gi na ri a men te,
nos cri mes de res pon sa bi li da de, os ju í zes de di re i to,
ju í zes fe de ra is, de sem bar ga do res e mem bros dos Tri -
bu na is Re gi o na is Fe de ra is.

16

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
 Nº 1, DE 2000

(Tra mi tan do em con jun to com as
 Pro pos tas de Emen da à Cons ti tu i ção

 nºs 21, de 1995; 5, 16, 21, 23, 33, 54, 62, 71, 74, 81 
e 92, de 1999; 5, 20 e 29, de 2000; e 15, de 2001)

Pri me 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 1, de
2000, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Tião
Vi a na, que al te ra o ar ti go 104 da Cons ti tu i ção Fe de ral
e dá ou tras pro vi dên ci as.

17

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
 Nº 5, DE 2000

(Tra mi tan do em con jun to com as
 Pro pos tas de Emen da à Cons ti tu i ção

nºs 21, de 1995; 5, 16, 21, 23, 33, 54, 62, 71, 74, 81
e 92, de 1999; 1, 20 e 29, de 2000; e 15, de 2001)

Pri me 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 5, de
2000, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor José 
Ro ber to Arru da, que dis põe so bre o re ces so par la-
men tar e as fé ri as fo ren ses co le ti vas.

18

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
 Nº 20, DE 2000

(Tra mi tan do em con jun to com as
 Pro pos tas de Emen da à Cons ti tu i ção

 nºs 21, de 1995; 5, 16, 21, 23, 33, 54, 62, 71, 74, 81 
e 92, de 1999; 1, 5 e 29, de 2000; e 15, de 2001)

Pri me 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 20, de
2000, 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 § 1º do art. 128 da Cons ti-
tu i ção Fe de ral, a fim de es ta be le cer que a es co lha do
can di da to ao car go de Pro cu ra dor-Ge ral da Re pú bli-
ca será fe i ta me di an te pro ces so ele ti vo.

19

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 15, DE 2001

(Tra mi tan do em con jun to com as
 Pro pos tas de Emen da à Cons ti tu i ção

nºs 21, de 1995; 5, 16, 21, 23, 33, 54, 62, 71, 74, 81
e 92, de 1999; 1, 5, 20 e 29, de 2000)

Pri me 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 15, de
2001, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor João 
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Alber to Sou za, que al te ra o art. 128 da Cons ti tu i ção
para de ter mi nar a in di ca ção do Pro cu ra dor-Ge ral da
Re pú bli ca den tre os in te gran tes de lis ta trí pli ce es co-
lhi da pe los mem bros do Mi nis té rio Pú bli co Fe de ral,
me di an te ele i ção.

20

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 84, DE 2000

Dis cus são, em tur no úni co, do 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, ten do

Pa re ce res sob nºs:
– 367, de 2002, da Co mis são de Assun tos So ci-

a is, Re la to ra: Se na do ra Mar lu ce Pin to, pela au diên cia
da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia,
para ma ni fes tar pre li mi nar men te so bre a cons ti tu ci o-
na li da de dos dis po si ti vos cons tan tes da pro po si ção;

– 368, 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 Se bas tião Ro -
cha, fa vo rá vel, nos ter mos da Emen da nº 1-CCJ
(Subs ti tu ti vo) que ofe re ce; e

– 369, de 2002, da Co mis são de Assun tos So ci-
a is, Re la to ra: Se na do ra Mar lu ce Pin to, fa vo rá vel à
ma té ria, nos ter mos do pa re cer da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia.

21

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 60, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 60, de 2001 (nº 340/95, na Casa de ori -
gem), que ins ti tui a Car te i ra Na ci o nal de Sa ú de da
Mu lher, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 191, de 2002, da Co -
mis são de Assun tos So ci a is, Re la to ra: Se na do ra Ma -
ria do Car mo Alves.

22

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 34, DE 1993

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre-
to Le gis la ti vo nº 34, de 1993 (nº 237/93, na Câ ma ra
dos De pu ta dos), que apro va o tex to da Con ven ção nº
169 da Orga ni za ção Inter na ci o nal do Tra ba lho so bre
os po vos in dí ge nas e tri ba is em pa í ses in de pen den-
tes, ten do

Pa re ce res sob nºs
– 603, de 1995 e 1.315, de 2000, da Co mis são

de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal, 1º pro nun-
ci a men to: Re la tor: Se na dor Jar bas Pas sa ri nho, fa vo rá-

vel, com res tri ção aos arts. 16, 17 e 32, e pela au diên-
cia da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia,
com re la ção ao pre ci so en ten di men to do art. 14 da
Con ven ção; 2º pro nu ni a men to:(em re e xa me, nos ter -
mos do Re que ri men to nº 1.304, de 1995), Re la tor: Se -
na dor Tião Vi a na, fa vo rá vel, com abs ten ções dos Se -
na do res Lú dio Co e lho e Mo za ril do Ca val can te; e

– 604, de 1995 e 1.316, de 2000, da Co mis são
de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia (1º pro nun ci a-
men to), Re la tor: Se na dor Ro me ro Jucá, fa vo rá vel,
por não en con trar óbi ce à ado ção do tex to do art. 14
da Con ven ção; 2º pro nun ci a men to (em re e xa me, nos
ter mos do Re que ri men to nº 1.304, de 1995), Re la tor:
Se na dor Ro meu Tuma, fa vo rá vel, com a Emen da nº
1-CCJ, que apre sen ta.

23

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 164, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre-
to Le gis la ti vo nº 164, de 2002 (nº 1.664/2002, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o tex to do Pro to co-
lo de Qu i o to à Con ven ção-Qu a dro das Na ções Uni -
das so bre Mun dan ça do Cli ma, aber to a as si na tu ras
na ci da de de Qu i o to, Ja pão, em 14 de de zem bro de
1997, por oca sião da Ter ce i ra Con fe rên cia das Par tes
da Con ven ção-Qu a dro das Na ções Uni das so bre Mu -
dan ça do Cli ma, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 464, 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 Tião Vi a na.

24

PARECER Nº 541, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pa re cer nº 541, de 
2002, da Co mis são Di re to ra, Re la tor: Se na dor Car los
Wil son, con clu in do fa vo ra vel men te à Indi ca ção nº 3, de 
2002, do Se na dor Fre i tas Neto, su ge rin do que a sala
de re u niões da Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro le
seja de no mi na da “Sala Se na dor Má rio Co vas”.

25

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 61, DE 2001
Pro je to de Re so lu ção nº 61, de 2001, de au to ria

do Se na dor Fre i tas Neto, que dá o nome de Má rio Co -
vas à sala de ses sões da Co mis são de Fis ca li za ção e
Con tro le do Se na do Fe de ral.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Está
en cer ra da a ses são.

(Le van ta-se a ses são às 18 ho ras e 38 
mi nu tos.)
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Ata da 91ª Ses são De li be ra ti va Ordi ná ria
em 19 de ju nho de 2002

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

Pre si dên cia dos Srs. Ra mez Te bet, Anto nio Car los Va la da res
Car los Wil son e Mo za ril do Ca val can ti

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 – Anto nio Car los Jú ni or –
Antô nio Car los Va la da res – Ari Stad ler – Arlin do Por to
– 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 – 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 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 Ser ra – Ju vên cio da Fon se ca – La u ro Cam pos –
Le o mar Qu in ta ni lha – 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 – Mo za ril do Ca val can ti – Na bor Jú ni or –
Ney Su as su na – Osmar Dias – Pa u lo Sou to – Pe dro
Si mon – Ra mez Te bet – Re nan Ca lhe i ros – Ri car do
San tos – Ro ber to Fre i re – Ro ber to Re quião – Ro ber-
to Sa tur ni no – Ro me ro Jucá – Ro meu Tuma – Ro nal-
do Cu nha Lima – Se bas tião Ro cha – Sér gio Ma cha do
– Te o tô nio Vi le la Fi lho – Tião Vi a na – Val mir Ama ral –
Wal deck Orne las – Wel ling ton Ro ber to.

O SR. PRESIDENTE (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 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 os nos sos
tra ba lhos.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da-
res) – So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo
Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Mo za ril do Ca -
val can ti.

É lido o se guin te:

REQUERIMENT0  Nº 391, DE 2002

Se nhor Pre si den te,

Re que re mos nos ter mos do in ci so II do art. 336
do Re gi men to Inter no, ur gên cia para o PLC/53/2002,
que al te ra o in ci so I do art. 2º da Lei nº 7.394/85 (Dis-
põe so bre a re du ção da du ra ção do cur so Téc ni co em 
Ra di o lo gia).

Sala das Ses sões, 19 de ju nho de 2002. – Edu-
ar do Su plicy – Ade mir Andra de – Re nan Ca lhe i ros
– Ge ral do Melo – José Agri pi no.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da-
res) – O re que ri men to lido será vo ta do após a Ordem
do Dia.

So bre a mesa, pro je to re ce bi do da Câ ma ra dos
De pu ta dos que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio em
exer cí cio, Se na dor Mo za ril do Ca val can ti.

É lido o se guin te:
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O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga-
lhães) – O pro je to lido será pu bli ca do e re me ti do 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 que se rão li dos pelo Sr.
1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Mo za ril do Ca val-
can ti.

São li dos os se guin tes:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 177, DE 2002

Alte ra a Lei nº 7.998, de 11 de ja ne i-
ro de 1990, com vis tas a es ta be le cer que
o FAT fi nan cie es tá gio re mu ne ra do em
em pre sas e uni ver si da des.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Acres cen tem-se os se guin tes arts. 2º-A,

2º-B. 2º-C e 8º-A à Lei nº7.998, de 11 de ja ne i ro de
1990:

“Art. 2º-A. Para efe i to do dis pos to no
in ci so II do art. 2º des ta lei, fica ins ti tu í da a
bol sa de aper fe i ço a men to pro fis si o nal, a ser 
par ci al men te Cus te a da pelo Fun do de
Ampa ro ao Tra ba lha dor (FAT), des ti na da a
fi nan ci ar es tá gio de tra ba lha do res em em-
pre sas e uni ver si da des.

§ 1º O di re i to de re ce ber o be ne fí cio
da bol sa de aper fe i ço a men to pro fis si o nal só 
pode ser exer ci do duas ve zes para cada tra -
ba lha dor ha bi li ta do.

§ 2º O es tá gio em uni ver si da de pú bli ca
será cus te a do in te gral men te pelo FAT.

§ 3º No es tá gio em mi cro em pre sa, em
em pre sa de pe que no por te e em uni ver si da-
de pri va da, ca be rá a es tas ar car com vin te e 
cin co por cen to do va lor da bol sa.

§ 4º As em pre sas não en qua dra das no 
pa rá gra fo an te ri or de ve rão cus te ar cin qüen-
ta por cen to do va lor da bol sa.

§ 5º Ca be rá ao FAT com ple men tar o
va lor da bol sa de apren di za gem pro fis si o nal
até atin gir o va lor to tal es ta be le ci do nes ta
lLei.

§ 6º O en qua dra men to das em pre sas
para efe i to do dis pos to nes te ar ti go será o
nes te uti li za do na Lei nº 9.317, de 5 de de -
zem bro de 1996.

§ 7º O es tá gio so men te po de rá ocor rer
em uni da des que te nham con di ções de pro -
por ci o nar efe ti va ex pe riên cia prá ti ca em de -
ter mi na da pro fis são, sen do que, no caso
das uni ver si da des pú bli cas e pri va das, de-

ve rá con tar com a su per vi são de pro fes sor
qua li fi ca do e não po de rá ocor rer em gran-
des cen tros ur ba nos, con for me de fi ni ção do
Con se lho De li be ra ti vo do Fun do de Ampa ro
ao Tra ba lha dor (CODEFAT).

§ 8º O es tá gio não cria vín cu lo em pre-
ga tí cio de qual quer na tu re za, não se su je i ta
ao dis pos to na Con so li da ção das Leis do
Tra ba lho (CLT) e no re gi me ge ral de pre vi-
dên cia so ci al e deve ser pre ce di do de ce le-
bra ção de ter mo de com pro mis so en tre o
tra ba lha dor e a en ti da de con ce den te do es -
tá gio.” (NR)

“Art. 2º-B. A bol sa de aper fe i ço a men to
pro fis si o nal será con ce di da pelo pra zo má xi-
mo de seis me ses, re no vá vel urna úni ca vez 
por igual pe río do, e terá va lor men sal equi -
va len te a R$200,00 (du zen tos re a is), não
po den do ser paga quan do o tra ba lha dor
pos su ir ren da pró pria de qual quer na tu re za
su fi ci en te à sua ma nu ten ção e de sua fa mí-
lia, es ti ver re ce ben do se gu ro-de sem pre go,
es ti ver em pre ga do ou exer cen do ocu pa ção
re gu lar ou na ocor rên cia de qual quer das si -
tu a ções pre vis tas no art. 7º des ta lei.

Pa rá gra fo úni co. O va lor da bol sa de
aper fe i ço a men to pro fis si o nal será re a jus ta-
do anu al men te, de for ma a man ter seu va lor
real.” (NR)

“Art. 2º-C. Ca be rá ao Co de fat o es ta-
be le ci men to, me di an te re so lu ção, das con di-
ções in dis pen sá ve is ao re ce bi men to da bol -
sa de aper fe i ço a men to pro fis si o nal, den tre
elas:

I – os pré-re qui si tos para ha bi li ta ção
do tra ba lha dor, den tre os qua is que es te ja
ca das tra do no Sis te ma Na ci o nal de Empre -
go (SINE), no Cen tro de Inte gra ção Empre -
sa-Esco la (CIEE) ou no Insti tu to Eval do Lodi 
(IEL), vin cu la do à Con fe de ra ção Na ci o nal
da Indús tria (CNI);

II – os pré-re qui si tos para ha bi li ta ção
da en ti da de con ce den te do es tá gio, den tre
os qua is que a con tra ta ção de es ta giá ri os
im pli que em acrés ci mo no nú me ro de em-
pre ga dos da em pre sa, es ta be le ci men to ou
uni ver si da de e não ul tra pas se vin te por cen -
to da mé dia arit mé ti ca men sal do nú me ro
de em pre ga dos nos seis me ses ime di a ta-
men te an te ri o res ao da con tra ta ção do es ta-
giá rio.
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III – a fi xa ção dos res pec ti vos li mi tes
de com pro me ti men to dos re cur sos do FAT; e

IV – os pro ce di men tos ope ra ci o na is
bá si cos para pa ga men to do be ne fí cio.” (NR)

“Art. 8º-A. O be ne fí cio da bol sa de
aper fe i ço a men to pro fis si o nal será can ce la-
do nas se guin tes si tu a ções:

I – por com pro va ção de fal si da de na
pres ta ção das in for ma ções ne ces sá ri as à
ha bi li ta ção;

II – por com pro va ção de fra u de vi san-
do à per cep ção in de vi da da bol sa de aper fe-
i ço a men to pro fis si o nal;

III – por mor te do be ne fi ciá rio.” (NR)

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

Jus ti fi ca ção

A pro pos ta é que o Fun do de Ampa ro ao Tra ba-
lha dor (FAT) fi nan cie a con ces são de bol sa de es pe ci-
a li za ção pro fis si o nal, des ti na da a tre i nar tra ba lha do-
res por in ter mé dio de es tá gio re mu ne ra do de seis me -
ses em em pre sas e uni ver si da des. Tal fi nan ci a men to
é in te gral quan do o es tá gio se dá em uni ver si da de pú -
bli ca e par ci al nos de ma is ca sos.

O es ta be le ci men to de cus te io par ci al do es tá gio
visa ga ran tir ma i or com pro mis so por par te das em-
pre sas e uni ver si da des pri va das, além de re du zir as
des pe sas do FAT. Tal cus te io, no en tan to, di fe re de
acor do com o por te da em pre sa e sua vin cu la ção ao
en si no su pe ri or. Assim, pro põe-se que as uni ver si da-
des pri va das e as mi cro e pe que nas em pre sas cus te i-
em 25% do va lor da bol sa, fi can do as mé di as e gran -
des em pre sas com o cus te io de 50% des se va lor.

A pro pos ta de que a bol sa de apren di za gem
seja in te gral men te cus te a da pelo FAT, quan do o es tá-
gio ocor rer em uni ver si da de pú bli ca, jus ti fi ca-se pela
si tu a ção de ex tre ma ca rên cia de re cur sos na qua se
to ta li da de das uni ver si da des pú bli cas bra si le i ras, se -
jam elas fe de ra is, es ta du a is ou mu ni ci pa is.

Su ge re-se, ain da, que nas uni ver si da des pú bli-
cas e pri va das, o es tá gio seja exe cu ta do em re giões
si tu a das no in te ri or de cada es ta do, ou seja, lon ge
dos gran des cen tros ur ba nos, e que con te com a su -
per vi são de pro fes sor ca pa ci ta do para tal ta re fa. A in -
ten ção é in cen ti var o de sen vol vi men to das re giões in -
te ri o ra nas, bem como ga ran tir a qua li da de do es tá gio
pro fis si o na li zan te.

Pro põe-se que o va lor da bol sa de apren di za-
gem pro fis si o nal cor res pon da a R$200,00, va lor a ser
re a jus ta do anu al men te, de i xan do-se cla ro que o es tá-

gio não cria vín cu lo em pre ga tí cio de qual quer na tu re-
za nem en qua dra o tra ba lha dor como se gu ra do obri -
ga tó rio da pre vi dên cia so ci al.

Ou tro cu i da do é im pe dir que se subs ti tu am em -
pre ga dos re gu la res por es ta giá ri os, bem como que o
tra ba lha dor a ser tre i na do no es tá gio pro fis si o na li zan-
te au fi ra qual quer ou tro tipo de ren di men to. O ob je ti vo
da lei é pri o ri zar a qua li fi ca ção da mão de obra, ge -
ran do ren da tem po rá ria para o tra ba lha dor de sem-
pre ga do. Para tan to, pre vê-se que o Co de fat de fi na
es sas e ou tras con di ções in dis pen sá ve is ao re ce bi-
men to da bol sa de aper fe i ço a men to pro fis si o nal.

Entre es sas con di ções vale tam bém des ta car a
exi gên cia de que o tra ba lha dor es te ja ca das tra do em
uma das se guin tes en ti da des: (a) Sis te ma Na ci o nal
de Empre go (SINE), sis te ma de in ter me di a ção de
em pre go vin cu la do ao Mi nis té rio do Tra ba lho e
Empre go; (b) Cen tro de Inte gra ção Empre sa-Esco la
(CIEE), ins ti tu i ção não-go ver na men tal, sem fins lu-
cra ti vos, fi lan tró pi ca e man ti da pelo em pre sa ri a do na -
ci o nal, que pro mo ve aper fe i ço a men to da qua li fi ca ção
pro fis si o nal por meio de es tá gi os nas em pre sas a ela
con ve ni a das; (c) Insti tu to Eval do Lodi (IEL), ins ti tu i-
ção do Sis te ma Con fe de ra ção Na ci o nal da Indús tria
(CNI), des ti na da a pro mo ver a in te gra ção das em pre-
sas do se tor in dus tri al com as ins ti tu i ções de en si no,
pes qui sa e de ma is or ga ni za ções com pro me ti das
com o co nhe ci men to.

O gran de mé ri to da pro po si ção é con tri bu ir para
o es sen ci al es for ço de me lho ria da qua li fi ca ção pro -
fis si o nal de nos sa mão-de-obra, au xi li an do, as sim,
sua alo ca ção no mer ca do de tra ba lho. Em vis ta das
ele va das ta xas de de sem pre go ob ser va das, os tra ba-
lha do res com ne nhu ma ou pou ca ex pe riên cia pro fis-
si o nal, ge ral men te jo vens, têm en con tra do res tri ções
imen sas para con se gui rem em pre go. Com efe i to, a
taxa de de sem pre go aber to do IBGE foi de 7.6% em
abril de 2002, con fir man do a ten dên cia de alta ob ser-
va da des de o iní cio do ano (em abril de 2001, era de
6,5%).

Ao pos si bi li tar que tra ba lha do res inex pe ri en tes
e de sem pre ga dos fre qüen tem es tá gi os pro fis si o na li-
zan tes e re mu ne ra dos por seis me ses, re no vá vel por
igual pe río do, es tar-se-á con tri bu in do para a me lho ria
de sua qua li fi ca ção pro fis si o nal e fu tu ra in ser ção re -
gu lar no mer ca do de tra ba lho.

Como re sul ta do, cabe es pe rar que os tra ba lha-
do res em ques tão de i xem de com por as es ta tís ti cas
de de sem pre go. Com isso, as ta xas de de sem pre go
ex pe ri men ta rão sen sí vel de crés ci mo e, em de cor rên-
cia, tam bém ca i rão os gas tos com o pa ga men to do
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se gu ro-de sem pre go, cujo ônus é de in te i ra res pon sa-
bi li da de do FAT.

Os re cur sos para o cus te io par ci al da bol sa ori -
gi nar-se-ão do FAT, cujo pa tri mô nio lí qui do si tua-se
em tor no de R$64 bi lhões, de acor do com da dos de
de zem bro de 2001. Des se to tal, R$8,9 bi lhões cons ti-
tu em re ser va mí ni ma de li qui dez, R$15,2 bi lhões re -
pre sen tam apli ca ções em de pó si tos es pe ci a is e
R$39,6 bi lhões re fe rem-se à par ce la da ar re ca da ção
des ti na da ao BNDES.

Em 2001, a ar re ca da ção lí qui da do PIS-Pa sep
de vi da ao FAT, isto é, ex clu í dos os 20% re pas sa dos
ao Fun do de Esta bi li za ção Fis cal, equi va leu a R$9,7
bi lhões, que, após co ber tu ra dos gas tos cor ren tes –
40% para o BNDES, se gu ro-de sem pre go, abo no sa -
la ri al, qua li fi ca ção de mão-de-obra e ou tras des pe sas
afins – re sul tou num dé fi cit da or dem de R$1.45 bi -
lhão. Dé fi cit, se não se con si de ras se a en tra da das re -
ce i tas ori un das dos ju ros de cor ren tes da apli ca ção de 
re cur sos em de pó si tos es pe ci a is que trans for ma o
dé fi cit em su pe ra vit fi nal da or dem de R$4 bi lhões.

Tais da dos de mons tram que o FAT tem re cur sos
su fi ci en tes para ar car com o cus te io par ci al da bol sa
de aper fe i ço a men to pro fis si o nal. Não obs tan te, como
não é ob je ti vo pre ju di car a con se cu ção dos de ma is
pro gra mas fi nan ci a dos pelo fun do, o pro je to de lei es -
ta be le ce como res pon sa bi li da de do Co de fat de fi nir o
li mi te má xi mo de com pro me ti men to de re cur sos do
FAT para o cus te io da bol sa em ques tão.

Em vis ta do ex pos to, fica evi den te o al can ce so -
ci al da pro po si ção, ra zão pela qual so li ci to o apo io
dos no bres pa res para sua apro va ção.

Sala das Ses sões, 19 de ju nho de 2002. – José
Agri pi no.

LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SUB SECRETARIA DE ATA

LEI Nº 7.998, DE 11 DE JANEIRO DE 1990

Re gu la o Pro gra ma do Se gu ro-De-
sem pre go, o Abo no Sa la ri al, ins ti tui o
Fun do de Ampa ro ao Tra ba lha dor (FAT), 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. 2º O Pro gra ma de Se gu ro-De sem pre go tem 

por fi na li da de:

I – pro ver as sis tên cia fi nan ce i ra tem po rá ria ao
tra ba lha dor de sem pre ga do em vir tu de de dis pen sa
sem jus ta ca u sa;

II – au xi li ar os tra ba lha do res re que ren tes ao se -
gu ro-de sem pre go na bus ca de novo em pre go, po den-
do para esse efe i to, pro mo ver a sua re ci cla qem pro fis-
si o nal.
....................................................................................

Art. 8º O be ne fí cio do se gu ro-de sem pre go será
can ce la do:

I – pela re cu sa, por par te do tra ba lha dor de sem-
pre ga do, de ou tro em pre go con di zen te com sua qua li-
fi ca ção e re mu ne ra ção an te ri or;

II – por com pro va ção de fal si da de na pres ta ção
das in for ma ções ne ces sá ri as à ha bi li ta ção;

III – por com pro va ção de fra u de vi san do à per -
cep ção in de vi da do be ne fí cio do se gu ro-de sem pre go;

IV – por mor te do se gu ra do.
Pa rá gra fo úni co. Nos ca sos pre vis tos nos in ci-

sos I a III des te ar ti go, será sus pen so por um pe río do
de 2 (dois) anos, res sal va do o pra zo de ca rên cia, o di -
re i to do tra ba lha dor à per cep ção do se gu ro-de sem-
pre go, do bran do-se este pe río do em caso de re in ci-
dên cia.
....................................................................................

LEI Nº 9.317, DE 5 DE DEZEMBRO DE 1996

Dis põe so bre o re gi me tri bu tá rio
das mi cro em pre sas e das em pre sas de
pe que no por te, ins ti tui o Sis te ma Inte gra-
do de Pa ga men to de Impos tos e Con tri-
bu i ções das Mi cro em pre sas e das
Empre sas de Pe que no Por te – SIMPLES
e dá ou tras pro vi dên ci as.

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

(Às Co mis sões de Assun tos So ci a is e
de Edu ca ção, ca ben do à úl ti ma a de ci são
ter mi na ti va.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 178, DE 2002

Au to ri za o Po der Exe cu ti vo a cri ar a
Esco la Téc ni ca Fe de ral de Ca i có – RN.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica o Po der Exe cu ti vo au to ri za do a cri ar

a Esco la Téc ni ca Fe de ral de Ca i có, no Esta do do Rio
Gran de do Nor te.
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Art. 2º A Esco la Téc ni ca Fe de ral de Ca i có man -
te rá cur sos de ní vel mé dio e de edu ca ção pro fis si o-
nal, a se rem de fi ni dos pelo Mi nis té rio da Edu ca ção.

Art. 3º A ins ta la ção do es ta be le ci men to de que
tra ta esta lei su bor di na-se à pré via con sig na ção, no
Orça men to da União, das do ta ções ne ces sá ri as, as -
sim como à cri a ção dos car gos, fun ções e em pre gos
in dis pen sá ve is ao seu fun ci o na men to.

Art. 4º A re gu la men ta ção des ta lei tra ta rá dos
re cur sos in dis pen sá ve is à ins ta la ção da Esco la Téc -
ni ca de Ca í có, no Esta do do Rio Gran de do Nor te.

Art. 5º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

Ca i có é o ma i or mu ni cí pio da re gião do Se ri dó, o 
sex to do Rio Gran de do Nor te em ter mos de área.
Está in se ri do em ple no semi-ári do nor des ti no, ca rac-
te ri zan do-se pela es cas sez e ins ta bi li da de das chu-
vas, al tas tem pe ra tu ras, ba i xa umi da de e uma pa i sa-
gem mar ca da pela ve ge ta ção de e ca a tin ga.

 O Mu ni cí pio de Ca i có tem 52.019 ha bi tan tes,
dos qua is cer ca de 88% vi vem em área ur ba na.

A me sor re gião Cen tral, onde se en con tra Ca i có,
é a ter ce i ra em im por tân cia do Esta do do Rio Gran de
do Nor te, sob o pon to da ge ra ção de em pre go in dus-
tri al. Ali se des ta cam os seg men tos de fa bri ca ção de
pro du tos de mi ne ra is não-me tá li cos, ex tra ção de ou -
tros mi ne ra is e fa bri ca ção de pro du tos ali men ta res. O
mu ni cí pio tam bém é co nhe ci do por seu rico ar te sa na-
to, em es pe ci al, pe los bor da dos ali pro du zi dos.

Qu an to ao sis te ma de en si no lo cal, o Cen so
Esco lar de 2001 apon ta 11.570 alu nos no en si no fun -
da men tal e so men te 3.252 ma tri cu la dos no en si no
mé dio. O aten di men to es co lar na fa i xa etá ria de 15 a
17 anos, em 1991, era de cer ca de 10,6%. Em 1998,
al can ça va 17,2%. Ape sar do avan ço ob ti do, o nú me ro
de ma trí cu las nes se ní vel de en si no ain da é ex tre ma-
men te ba i xo. A qua li da de do en si no ofe re ci do re quer
cu i da dos es pe ci a is, de modo a cor ri gir de fi ciên ci as
nos as pec tos de in fra-es tru tu ra dos es ta be le ci men tos
es co la res, dos re cur sos hu ma nos dis po ní ve is e da
me to do lo gia de en si no ado ta da. Ade ma is, o mu ni cí-
pio res sen te-se da au sên cia de en si no téc ni co pro fis-
si o na li zan te que com ple men te a edu ca ção bá si ca,
me di an te a qua li fi ca ção e es pe ci a li za ção dos alu nos.

No que diz res pe i to a essa mo da li da de de en si-
no, as de fi ciên ci as tor nam-se mais evi den tes quan do
se com pa ra a atu al ofer ta de cur sos exis ten tes com a
de man da cada vez mais in ten sa por ma i or di ver si da-
de de cur sos téc ni cos e es pe ci a li za dos. Em am pla
con sul ta fe i ta à po pu la ção, fo ram so li ci ta dos cur sos
de in for má ti ca; de tu ris mo; de edu ca ção am bi en tal,
so bre tu do no que se re fe re ao pro ces so de de ser ti fi-

ca ção e ao uso de agro tó xi cos e; de ca pa ci ta ção de
mão-de-obra para as ati vi da des in dus tri a is de mo ve-
la ria, fa bri ca ção de que i jos e ce râ mi ca.

Em se tem bro de 2000, em Ca i có, foi apre sen ta-
do o Pla no de De sen vol vi men to Sus ten tá vel do Se ri-
dó. Essa pro pos ta, ela bo ra da com a par ti ci pa ção de
mem bros da so ci e da de lo cal, con tém um con jun to es -
tru tu ra do de in for ma ções, da dos, in di ca do res e pro-
pos tas, que vi sam ori en tar as ações vol ta das ao pro -
ces so de de sen vol vi men to sus ten ta do e per ma nen te
da que la re gião.

O mi nu ci o so di ag nós ti co apre sen ta do con tém
in for ma ções que sub si di a rão os es tu dos ne ces sá ri os
à im plan ta ção do es ta be le ci men to de en si no pro fis si-
o na li zan te que é ob je to da pro po si ção em foco.

Com a cri a ção da Esco la Téc ni ca Fe de ral de
Ca i có-RN os jo vens não pre ci sa ri am des lo car-se
para cen tros mais de sen vol vi dos e pas sa ri am a re ce-
ber a for ma ção pro fis si o nal ne ces sá ria à mo der ni za-
ção e di na mi za ção da eco no mia lo cal.

Por todo o ex pos to, so li ci ta mos o apo io de nos -
sos Pa res ao pro je to.

Sala das Ses sões, 19 de ju nho d 2002. – José
Agri pi no.

(À Co mis são de Edu ca ção – de ci são
ter mi na ti va.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº179 de 2002.

“Re gu la o exer cí cio da pro fis são de
“Som me li er” e dá ou tras pro vi dên ci as”

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O exer cí cio da pro fis são de “Som mel li er”

é re gu la men ta da por esta lei.
Art. 2º É re co nhe ci do o exer cí cio da pro fis são de

“Som mel li er” aos por ta do res de com pro van tes de ha-
bi li ta ção em cur sos mi nis tra dos por ins ti tu i ções ofi ci a is
ou pri va das, ou àque les que – com pro va do o exer cí cio
da pro fis são pelo mí ni mo de 3 (três) anos, sub me-
tam-se ain da a exa me pres ta do nas se des re gi o na is
da “ABS – Asso ci a ção Bra si le i ra de Som mel li ers”.

Art. 3º São ati vi da des pri va ti vas de “Som me li er”:
I – en si no nos cur sos bá si cos e de “Som me li ers”

as pi ran tes e pro fis si o na is;
II – acon se lha men to do ser vi ço de vi nhos e des -

ti la dos ao con su mi dor, em res ta u ran tes, eno te cas e
de ma is es ta be le ci men tos que ven dem e ser vem es -
tas be bi das, in for man do so bre as ca rac te rís ti cas dos
pro du tos, as sim como so bre as suas com bi na ções
com os ali men tos.

Art. 4º O piso sa la ri al dos “Som mel li ers” é fi xa do
em quan tia de R$525,00.

Art. 5º A jor na da de tra ba lho dos “Som mel li ers”
é de 44 ho ras se ma na is, res pe i ta do o des can so se -
ma nal re mu ne ra do.
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Pa rá gra fo úni co. As ho ras ex tra or di ná ri as tra ba-
lha das se rão re mu ne ra das com o acrés ci mo de 30%
so bre o sa lá rio le gal ou con tra tu al.

Art. 6º O Po der Exe cu ti vo re gu la men ta rá esta lei 
no pra zo de 90 dias, con ta dos da sua pu bli ca ção.

Art. 7º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

Art. 8º Re vo gam-se as dis po si ções em con trá rio.

Jus ti fi ca ção

A pre sen te pro po si ção é uma re a pre sen ta ção
do PLS nº 98, de 1997, de au to ria do en tão Se na dor
Gil ber to Mi ran da, ar qui va da ao tér mi no da úl ti ma le -
gis la tu ra.

Cou be-me, na Co mis são de Assun tos So ci a is, o
re la tó rio da ma té ria. Apre sen tei-lhe pa re cer fa vo rá vel
que, no en tan to, não teve a opor tu ni da de de ser vo ta do.

Cre io que a ma té ria deva ter con ti nu i da de. Nada
obs tan te os tan tos te mas e re for mas que de man dam a
aten ção do Le gis la ti vo, não po de mos nos omi tir no en -
ca mi nha men to de ques tões que, em bo ra de me nor re -
le vân cia, tam bém me re cem o de vi do tra ta men to por
cons ti tu í rem me di das opor tu nas des ti na das a aten der
de ter mi na das si tu a ções de jus ti fi ca do in te res se pú bli co.

O Bra sil vive fase de qua se an gus ti an te bus ca
de ex por ta ções, im pres cin dí ve is ao nos so de se ja do
de sen vol vi men to. E pro cu ra, tam bém no es tí mu lo ao
tu ris mo, as fon tes que pos sam am pli ar as re ce i tas.
Me re cem con ti nu a do apo io, por tan to, to dos os es for-
ços nes se sen ti do.

A cul tu ra do vi nho, no Bra sil, tem sido uma es pe-
ran ça para tais pre ten sões. Já al ça do o pres tí gio de tal
pro du to a âm bi to in ter na ci o nal, de ve mos pre ser vá-lo e 
apri mo rá-lo. É o que faz, por exem plo, a cha ma da ABS
– Asso ci a ção Bra si le i ra de Som me li ers, que há dé ca-
das man tém sec ci o na is no Rio de Ja ne i ro e São Pa u lo,
e, mais re cen te men te, em Sal va dor e Bra sí lia.

Nes se cam po de ati vi da des, é fun da men tal a qua -
li fi ca ção dos seus pro fis si o na is, que, no Bra sil, pre ci sam
se igua lar aos do ex te ri or. O pres tí gio de som mel li ers”
va lo ri za ho téis e res ta u ran tes, atra in do o sem nú me ro
de tu ris tas afe i ço a dos â tra di ção do bom vi nho.

A re gu la men ta ção da pro fis são de “Som mel li er”,
a meu ver, se en qua dra en tre aque las ini ci a ti vas des ti-
na das a me lho rar a ima gem de nos sas in dús tri as vi ní-
co la e tu rís ti ca. Esses pro fis si o na is são me di a do res
en tre as vi ní co las, res ta u ran tes e tu ris tas. Di vul gam os
vi nhos e atu am para que os es for ços de qua li fi ca ção
des se pro du to na ci o nal en con trem res pos ta no mer ca-
do in ter na ci o nal, com a am pli a ção das ex por ta ções.

Em re la ção ao tex to do re fe ri do PLS nº 98, de
1997, al te rei do ori gi nal ape nas o art. 4º, que fi xa va
em R$305,00 o piso sa la ri al da ca te go ria. Fi xei tal
piso, após cor ri gi do até este mês de ju nho de 2002,
em R$525,00 (ex clu i dos os cen ta vos).

Em ho me na gem ao au tor ini ci al da pro po si ção,
trans cre vo a Jus ti fi ca ção en tão ofe re ci da ao pro je to:

“O que se pre ten de com o Pro je to de Lei ora
apre sen ta do é a re gu la men ta ção do exer cí cio da pro -
fis são de “Som mel li er”, ou seja, aque le pro fis si o nal
al ta men te es pe ci a li za do que pro mo ve o acon se lha-
men to e ser ve o vi nho ao con su mi dor nos res ta u ran-
tes ou es ta be le ci men tos si mi la res.

A ati vi da de de ”Som mel li er”, no Bra sil, já é exer -
ci da, de fito, por cen te nas de pro fis si o na is ha bi li ta dos
pela Asso ci a ção Bra si le i ra de Som mel li ers – ABS, com 
sede na ci da de do Rio de Ja ne i ro, pes soa ju rí di ca de
di re i to pri va do, sem fins lu cra ti vos e que tem como ob -
je ti vo so ci al qua li fi car, com re fe rên cia es pe cí fi ca os vi -
nhos e a res ta u ra ção bra si le i ra. Para tan to, de sen vol ve
ati vi da des ten den tes a pro pa gar o co nhe ci men to e o
con su mo de vi nhos, bem como pre pa rar pes so al es pe-
ci a li za do para tra ba lhar com este pro du to.

Re gis tre-se que o Bra sil, por ini ci a ti va da ABS,
em 1992 se di ou o VII Con gres so Mun di al de Som mel-
li ers, oca sião em que mais de 120 (cen to e vin te) pro -
fis si o na is ori un dos de 20 (vin te) pa í ses, de po is de vi -
si ta rem a ser ra ga ú cha, onde pu de ram co nhe cer os
es for ços e os no tá ve is re sul ta dos de nos so país na
pro du ção de vi nhos fi nos, es ti ve ram dis pu tan do, na
ci da de do Rio de Ja ne i ro, a láu rea de “Me lhor Som -
mel li er do Mun do”.

No mo men to em que o nos so País de sen vol ve um
es for ço es pe cí fi co no sen ti do de pro mo ver a ex pan são
do tu ris mo in ter no e a atra ção de tu ris tas es tran ge i ros, é 
ine gá vel que o re quin te, a so fis ti ca ção e o aper fe i ço a-
men to da qua li da de dos ser vi ços de ho te la ria e dos res -
ta u ran tes hão de con tri bu ir sen si vel men te para a mais
am pla e rá pi da re cu pe ra ção do se tor tu rís ti co.

Assim, além da re gu la ri za ção das re le van tes
ati vi da des exer ci das pe los pro fis si o na is “Som mel li-
ers”, já re co nhe ci dos em di ver sos pa í ses sob a égi de
da Asso ci a ti on de la Somm lle rie Inter na ti o na le – ASI,
com sede em Mi lão, Itá lia, da qual é mem bro a Asso -
ci a ção Bra si le i ra, a pro po si ção que ora sub me te mos
à con si de ra ção des ta Casa con tri bu i rá, ain da, para o
de sen vol vi men to só ci o e co no mi co do Bra sil, es pe ci al-
men te no que diz res pe i to à in dús tria do tu ris mo”.

Sala das Ses sões, 19 de ju nho de 2002. – Edi-
son Lo bão.

(À Co mis são de Assun tos So ci a is –
de ci são ter mi na ti va.)

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 38, DE 2002

Acres cen ta o art. 27-A à Re so lu ção
nº 43, de 2001, que dis põe so bre as ope -
ra ções de cré di to in ter no e ex ter no dos
Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e dos Mu ni-
cí pi os, in clu si ve con ces são de ga ran ti as,
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seus li mi tes e con di ções de amor ti za ção,
e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Se na do Fe de ral re sol ve:
Art. 1º A Re so lu ção nº 43, de 2001, do Se na do Fe -

de ral, pas sa a vi go rar acres ci da do se guin te art. 27-A:

Art. 27-A. Os Esta dos, o Dis tri to Fe de-
ral e os Mu ni cí pi os en ca mi nha rão à Co mis-
são de Assun tos Eco nô mi cos, se mes tral-
men te, para co nhe ci men to do Se na do Fe de-
ral, in for ma ções so bre a apli ca ção dos re-
cur sos ori un dos das ope ra ções de cré di to
de que tra ta esta Re so lu ção, in clu si ve com
pla ni lhas de mons tra ti vas da alo ca ção des-
ses re cur sos nas di ver sas eta pas e áre as
de exe cu ção do pro gra ma.

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

Jus ti fi ca ção
É sa bi do que no exer cí cio do con tro le do pro-

ces so de en di vi da men to pú bli co, com pe tên cia pri va ti-
va cons ti tu ci o nal men te atri bu í da ao Se na do Fe de ral,
não ra ras ve zes são ve i cu la das no tí ci as so bre a des -
vir tu a ção do des ti no dos re cur sos au to ri za dos para
de ter mi na dos ob je ti vos.

Com vis tas a acom pa nhar a cor re ta e per ti nen te
apli ca ção dos re cur sos au to ri za dos, é que sub me te-
mos o pre sen te pro je to de re so lu ção ao exa me des ta
Casa, com o ob je ti vo de obri gar os Esta dos, o Dis tri to
Fe de ral e os Mu ni cí pi os con tem pla dos com ope ra-
ções de cré di to in ter no e ex ter no a en ca mi nha rem,
se mes tral men te, para co nhe ci men to do Se na do Fe-
de ral, in for ma ções so bre a apli ca ção dos re cur sos
ob ti dos me di an te as ci ta das ope ra ções.

Con ta mos com o apo io dos ilus tres pa res para
apro va ção da pre sen te pro po si ção le gis la ti va.

Sala das Ses sões, 19 de ju nho de 2002. – Amir
Lan do.

LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SUBSECRETARIA DE ATA

Faço sa ber que o Se na do Fe de ral apro vou, e
eu, Ra mez Te bet, Pre si den te, nos ter mos do art. 48,
item 28, do Re gi men to Inter no, pro mul go a se guin te

RESOLUÇÃO Nº 43, DE 2001

Dis põe so bre as ope ra ções de cré-
di to in ter no e ex ter no dos Esta dos, do
Dis tri to Fe de ral e dos Mu ni cí pi os, in clu si-
ve con ces são de ga ran ti as, seus li mi tes
e con di ções de au to ri za ção, e dá ou tras
pro vi dên ci as.

O Se na do Fe de ral re sol ve:
....................................................................................

Art. 27. Os Esta dos, o Dis tri to Fe de ral e os Mu ni-
cí pi os de ve rão en ca mi nhar ao Mi nis té rio da Fa zen da,
na for ma e pe ri o di ci da de a ser de fi ni da em ins tru ção
es pe cí fi ca da que le Órgão, as in for ma ções ne ces sá ri-
as para o acom pa nha men to das ope ra ções de cré di to
apro va das nos ter mos des ta Re so lu ção e para a
cons ti tu i ção do re gis tro ele trô ni co cen tra li za do e atu -
a li za do das di vi das pú bli cas in ter na e ex ter na, con for-
me pre vis to nos arts. 31 e 32 da Lei Com ple men tar nº
101, de 2000.

Pa rá gra fo úni co. O des cum pri men to do dis-
pos to nes te ar ti go im pli ca rá a pa ra li sa ção da aná li-
se de no vos ple i tos da es pé cie pelo Mi nis té rio da
Fa zen da.
....................................................................................

(À Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos.)

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 39, DE 2002

Res ta be le ce as Re so lu ções nºs 14, 15 
e 72, to das de 2000, do Se na do Fe de ral.

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

540 (qui nhen tos e qua ren ta) dias para o exer cí cio das 
res pec ti vas au to ri za ções, as Re so lu ções nºs 14, 15 e
72, to das de 2000, do Se na do Fe de ral.

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

Jus ti fi ca ção
As Re so lu ções nºs 14, 15 e 72, to das de 2000,

au to ri za ram a União a con tra tar ope ra ções de cré di to
ex ter no des ti na das ao fi nan ci a men to do Pro gra ma de 
Mo der ni za ção e Con so li da ção da Infra-es tru tu ra Aca -
dê mi ca das Insti tu i ções Fe de ra is de Ensi no e Hos pi-
ta is Uni ver si tá ri os.

Por ra zões de or dem pro ce di men tal, a con tra ta-
ção das re fe ri das ope ra ções de cré di to não pode ser
con cre ti za da den tro do pra zo ori gi nal de 540 (qui-
nhen tos e qua ren ta) dias es ta be le ci do pelo Se na do
Fe de ral.

Ten do em vis ta a im por tân cia dos re cur sos ori -
un dos dos em prés ti mos em tela para o Pro gra ma de
Mo der ni za ção e Con so li da ção da Infra-es tru tu ra Aca -
dê mi ca das Insti tu i ções Fe de ra is de Ensi no e Hos pi-
ta is Uni ver si tá ri os, apre sen to a pre sen te pro po si ção
que visa tão-so men te res ta be le cer as Re so lu ções nºs 
14, 15 e 72, to das de 2000, com igual pra zo de 540
(qui nhen tos e qua ren ta) dias para o exer cí cio das res -
pec ti vas au to ri za ções.

Sala das Ses sões, 19 de ju nho de 2002. – Lú-
cio Alcân ta ra.
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LEGISLAÇÃO CITADA
Faço sa ber que o Se na do Fe de ral apro vou, e

eu, Anto nio Car los Ma ga lhães, Pre si den te, nos ter -
mos do art. 48, item 28, do Re gi men to Inter no, pro-
mul go a se guin te

RESOLUÇÃO Nº 14, DE 2000

Au to ri za a Re pú bli ca Fe de ra ti va do
Bra sil a con tra tar ope ra ção de cré di to ex -
ter no no va lor de EUR28.746.467,00 (vin-
te e oito mi lhões, se te cen tos e qua ren ta e 
seis mil, qua tro cen tos e ses sen ta e sete
eu ros), jun to ao Kre di tans talf für Wi e de-
ra uf bau – KfW.

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, nos ter mos da Re so lu ção nº
96, de 1989, res ta be le ci da pela Re so lu ção nº 17, de
1992, am bas do Se na do Fe de ral, no va lor de
EUR28.746.467,00 (vin te e oito mi lhões, se te cen tos e 
qua ren ta e seis mil, qua tro cen tos e ses sen ta e sete
eu ros), jun to ao Kre di tans talf für Wi e de ra uf bau – KfW,
da Ale ma nha.

§ 1º Os re cur sos pro vin dos des sa ope ra ção de
cré di to des ti nam-se ao fi nan ci a men to de 85% (oi ten ta
e cin co por cen to) de con tra to co mer ci al de im por ta-
ção de bens e ser vi ços a se rem for ne ci dos pela Carl
Ze iss Jena GmbH, fir ma ale mã, no âm bi to do Pro gra-
ma de Mo der ni za ção e Con so li da ção da Infra-es tru-
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.

§ 2º A con tra ta ção da ope ra ção é con di ci o na da
à exis tên cia de pré via do ta ção or ça men tá ria su fi ci en-
te para a co ber tu ra do flu xo fi nan ce i ro es ti ma do para
o cum pri men to das obri ga ções con tra tu a is anu a is, e
à ob ser vân cia dos li mi tes es ta be le ci dos pela Co mis-
são de Con tro le e Ges tão Fis cal, do Mi nis té rio da Fa -
zen da, para a mo vi men ta ção e em pe nho das mo vi-
men ta ções e pa ga men tos das des pe sas.

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

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

II – cre dor: Kre di tans talf für Wi e de ra uf bau – KfW 
(Frank furt/Ale ma nha);

III – exe cu tor: Se cre ta ria de Ensi no Su pe ri or do
Mi nis té rio da Edu ca ção;

IV – va lor: EUR28.746.467,00 (vin te e oito mi -
lhões, se te cen tos e qua ren ta e seis mil, qua tro cen tos
e ses sen ta e sete eu ros);

V – ob je ti vo: fi nan ci a men to de 85% (oi ten ta e
cin co por cen to) do va lor dos bens e ser vi ços a se rem
ad qui ri dos da Carl Ze iss Jena GmbH;

VI – de sem bol so: con for me os em bar ques dos
bens, até 31 de de zem bro de 2000, po den do ser pror -
ro ga do;

VII – ca rên cia: a pri me i ra par ce la de amor ti za-
ção será de vi da seis me ses após a data em que ocor -
rer a mé dia pon de ra da dos em bar ques, a qual é pre li-
mi nar men te es ti ma da no Con tra to;

VIII – amor ti za ção: em vin te par ce las se mes tra-
is, igua is e con se cu ti vas;

IX – ju ros: Euro Inter bank Offe red Rate (Eu ri bor)
de seis me ses, mais spre ad de 0,65% a.a. (ses sen ta
e cin co cen té si mos por cen to ao ano), ven cí ve is se -
mes tral men te, exi gí ve is nas da tas de 30 de mar ço e
30 de se tem bro de cada ano, até o iní cio da amor ti za-
ção. Pos te ri or men te, de vi dos nas mes mas da tas de
ven ci men to das amor ti za ções;

X – co mis são de com pro mis so: 0,25% a.a.(vin te
e cin co

cen té si mos por cen to ao ano), tri mes tral men te,
cal cu la da so bre os sal dos de ve do res não de sem bol-
sa dos do em prés ti mo, de vi da a par tir da data de as si-
na tu ra do Con tra to;

XI – co mis são de ad mi nis tra ção: 0,25% (vin te e
cin co cen té si mos por cen to) flat so bre o va lor do fi -
nan ci a men to, de vi da em até ses sen ta dias após a as -
si na tu ra do Con tra to.

Pa rá gra fo úni co. As da tas de pa ga men to do
prin ci pal e dos en car gos fi nan ce i ros po de rão ser al te-
ra das em fun ção da data de as si na tu ra do Con tra to.

Art. 3º A au to ri za ção con ce di da por esta Re so-
lu ção de ve rá ser exer ci da num pra zo de 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.

Se na do Fe de ral, 2 de mar ço de 2000. – Se na dor
Anto nio Car los Ma ga lhães, Pre si den te.
....................................................................................

Faço sa ber que o Se na do Fe de ral apro vou, e
eu, Anto nio Car los Ma ga lhães, Pre si den te, nos ter -
mos do art. 48, item 28, do Re gi men to Inter no, pro-
mul go a se guin te

RESOLUÇÃO Nº 15, DE 2000

Au to ri za a União a con tra tar ope ra-
ção de cré di to ex ter no, no va lor equi va-
len te a até EUR5.072.905,00 (cin co mi-
lhões, se ten ta e dois mil, no ve cen tos e
cin co eu ros) jun to ao Kre di tans talf für
Wi e de ra uf bau KfW, des ti na da ao fi nan ci a-
men to de l5% (quin ze por cen to) da im por-
ta ção de bens e ser vi ços a se rem for ne ci-
dos pela em pre sa ale mã Carl Ze iss Jena
GmbH, no âm bi to do Pro gra ma de Mo der-
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ni za ção e Con so li dação da Infra-es tru 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.

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, 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 jun to ao Kre di tans talf für Wi e-
de ra uf bau –KfW, da Ale ma nha.

Pa rá gra fo úni co. Os re cur sos re fe ri dos nes te ar-
ti go se rão uti li za dos no fi nan ci a men to de 15% (quin ze
por cen to) da im por ta ção de bens e ser vi ços a se rem
for ne ci dos pela em pre sa ale mã Carl Ze iss Jena
GmbH, no âm bi to do Pro gra ma de Mo der ni za ção e
Con so li da ção da Infra-es tru 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.

Art. 2º A con tra ta ção da ope ra ção de cré di to de
que tra ta esta Re so lu ção é con di ci o na da à exis tên cia
de pré via do ta ção or ça men tá ria e ao cum pri men to
dos li mi tes es ta be le ci dos para a mo vi men ta ção e o
em pe nho das mo vi men ta ções e pa ga men to das des -
pe sas, con for me ates ta do pela Co mis são de Con tro le
e Ges tão Fis cal – CCF, do Mi nis té rio da Fa zen da.

Art. 3º A ope ra ção de cré di to men ci o na da no art. 
2º tem as se guin tes ca rac te rís ti cas fi nan ce i ras:

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

II – cre dor: Kre di tans talf für Wi e de ra uf bau – KfW 
(Frank furt/Ale ma nha);

III – exe cu tor: Se cre ta ria de Ensi no Su pe ri or do
Mi nis té rio da Edu ca ção;

IV – va lor pre ten di do: EUR5.072.905,00 (cin co
mi lhões, se ten ta e dois mil, no ve cen tos e cin co eu ros);

V – ob je ti vo: fi nan ci a men to de 15% (quin ze por
cen to) do va lor dos bens e ser vi ços a se rem ad qui ri-
dos da Carl Ze iss Jena GmbH;

VI – de sem bol so: con for me o em bar que dos bens;
VII – ca rên cia: a pri me i ra par ce la de amor ti za-

ção será de vi da seis me ses após a data em que ocor -
rer a mé dia pon de ra da dos em bar ques, a qual é pre li-
mi nar men te es ti ma da no Con tra to;

VIII – amor ti za ção: ca tor ze par ce las se mes tra is,
igua is e con se cu ti vas;

IX – ju ros: Euro Inter bank Offe red Rate (Eu ri bor)
de seis me ses, mais spre ad de 2,25% a.a. (dois in te i-
ros e vin te e cin co cen té si mos por cen to ao ano), ven -
cí ve is se mes tral men te, exi gí ve is nas da tas de 30 de
mar ço e 30 de se tem bro de cada ano, até o iní cio da
amor ti za ção. Pos te ri or men te, exi gí ve is nas mes mas
da tas de ven ci men to das amor ti za ções;

X – co mis são de com pro mis so: 0,25% a.a. (vin te
e cin co cen té si mos por cen to ao ano), tri mes tral men-

te, cal cu la da so bre o sal do não de sem bol sa do do em -
prés ti mo, de vi da a par tir da data de as si na tu ra do
Con tra to; e

XI – co mis são de ad mi nis tra ção: 1% (um por
cen to) flat so bre o va lor do fi nan ci a men to, de vi da em
até trin ta dias após a as si na tu ra do Con tra to.

Art. 4º A au to ri za ção con ce di da por esta re so lu-
ção de ve rá ser exer ci da no pra zo de qui nhen tos e
qua ren ta dias con ta do 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.

Se na do Fe de ral, 2 de mar ço de 2000 – Anto nio
Car los Ma ga lhães , Pre si den te.
....................................................................................

Faço sa ber que o Se na do Fe de ral apro vou, e
eu, Anto nio Car los Ma ga lhães, Pre si den te, nos ter -
mos do art. 48, item 28, do Re gi men to Inter no, pro-
mul go a se guin te:

RESOLUÇÃO Nº 72, DE 2000

Au to ri za a Re pú bli ca Fe de ra ti va do
Bra sil a con tra tar ope ra ção de cré di to ex -
ter no com o Bank Bos ton, no va lor to tal
de US$18,273,8l7.00 (de zo i to mi lhões, du -
zen tos e se ten ta e três mil, oi to cen tos e
de zes se te dó la res nor te– ame ri ca nos),
des ti na da ao fi nan ci a men to do Pro gra ma
de Mo der ni za ção e Con so li da ção da
Infra-es tru 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.

O Se na do Fe de ral re sol ve:
Art.1º É a União au to ri za da, nos ter mos da Re -

so lu ção nº 96, de 1989, res ta be le ci da pela Re so lu ção
nº 17, de 1992, am bas do Se na do Fe de ral, a con tra tar
ope ra ção de cré di to ex ter no com o Bank Bos ton N.A.
(Bos ton–EUA) no va lor equi va len te a até
US$18,273,817.00 (de zo i to mi lhões, du zen tos e se-
ten ta e três mil, oi to cen tos e de zes se te dó la res nor -
te–ame ri ca nos)

Pa rá gra fo úni co. Os re cur sos ori un dos da ope ra-
ção de cré di to ex ter no re fe ri do no ca put des te ar ti go
se rão des ti na dos ao fi nan ci a men to de 100% (cem por 
cen to) da im por ta ção de bens e ser vi ços a se rem ad -
qui ri dos jun to a Va ri na Ins., no âm bi to do Pro gra ma
de Mo der ni za ção e Con so li da ção da Infra–es tru 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.

Art. 2º A ope ra ção de cré di to ex ter no au to ri za da
apre sen ta as se guin tes 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 Edu ca ção;

II – cre dor: Bank Bos ton N.A. (Bos ton-EUA);
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III – va lor: US$18,273,817.00 (de zo i to mi lhões,
du zen tos e se ten ta e três mil, oi to cen tos e de zes se te
dó la res nor te–ame ri ca nos);

IV – pra zo: ses sen ta me ses;
V – ca rên cia: seis me ses, a par tir da data de

cada de sem bol so;
VI – ju ros: taxa fixa de 11,98% a.a. (onze in te i ros

e no ven ta e oito cen té si mos por cen to ao ano), so bre
o sal do de ve dor do prin ci pal, pa gos se mes tral men te
jun to com a amor ti za ção do prin ci pal;

VII – ju ros de mora: taxa de ju ros da ope ra ção
acres ci da de 1% a.a. (um por cen to ao ano);

VIII – amor ti za ção: dez par ce las se mes tra is,
con se cu ti vas, apro xi ma da men te igua is, ven cen do-se
a pri me i ra par ce la no sex to mês após a data de cada
de sem bol so.

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 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.

Se na do Fe de ral, 19 de de zem bro de 2000. – Se -
na dor Anto nio Car los Ma ga lhães, Pre si den te.

(À Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos.)

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga-
lhães) – 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, pa re cer da Co mis são Mis ta de
Se gu ran ça Pú bli ca ofe re cen do a re da ção fi nal ao
Pro je to de Lei do Se na do nº 116, de 2002, que, nos
ter mos do art. 320 do Re gi men to Inter no, se não hou -
ver ob je ção do Ple ná rio, será lido pelo Sr. 1º Se cre tá-
rio em exer cí cio, Se na dor Mo za ril do Ca val can ti.

É lido o se guin te:

PARECER Nº 605, DE 2002
(Da Co mis são Mis ta de Se gu ran ça Pú bli ca)

REDAÇÃO FINAL
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 116, DE 2002

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.

 O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O De cre to-Lei nº 2.848, de 7 de de zem-

bro de 1940 – Có di go Pe nal, pas sa a vi go rar acres ci-
do do se guin te ar ti go 327A:

“Art. 327A. O con de na do por cri me con-
tra a ad mi nis tra ção pú bli ca terá a pro gres são
de re gi me do cum pri men to da pena con di ci o-
na da à re pa ra ção do dano que ca u sou, ou à
de vo lu ção do be ne fí cio que au fe riu.”

Art. 2º O art. 317 do De cre to-Lei nº
2.848, de 7 de de zem bro de 1940 – Có di go
Pe nal, pas sa a vi go rar com a se guin te re-
da ção:

“Art. 317 ................................................
Pena – re clu são, de dois a doze anos,

e mul ta.
....................................................“(NR)
Art. 3º O art. 333 do De cre to-Lei nº

2.848, de 7 de de zem bro de 1940 – Có di go
Pe nal, pas sa a vi go rar com a se guin te re-
da ção:

“Art. 333 ................................................
Pena – re clu são, de dois a doze anos,

e mul ta.
.....................................................”(NR)

Art. 4º Esta lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.

Sala das Ses sões, – Mo ra ni Tor gan, Re la tor.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da-
res) – O pa re cer vai à pu bli ca ção.

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

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 392, DE 2002

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do art. 321 do Re gi men to Inter no,

re que i ro a dis pen sa de pu bli ca ção do Pa re cer nº 605,
de 2002, para ime di a ta dis cus são e vo ta ção da re da-
ção fi nal do Pro je to de Lei do Se na do nº 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.

Sala das Ses sões, 19 de ju nho de 2002. – Íris
Re zen de.

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.
Apro va do o re que ri men to, pas sa-se à ime di a ta

apre ci a ção da re da ção fi nal.
Em dis cus são a re da ção fi nal. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção a re da ção fi nal.
As Srªs e os Srs. Se na do res que a apro vam

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

Junho de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-fe i ra  20 12473

    279JUNHO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Apro va da a re da ção fi nal, o pro je to vai à Câ ma-
ra dos De pu ta dos.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da-
res) – So bre a mesa, pa re cer da Co mis são Mis ta de
Se gu ran ça Pú bli ca ofe re cen do a re da ção fi nal do
Pro je to de Lei do Se na do n.º 117, de 2002, que, nos
ter mos do art. 320 do Re gi men to Inter no, se não hou -
ver ob je ção do Ple ná rio, será lido pelo Sr. 1º Se cre tá-
rio em exer cí cio, Se na dor Mo za ril do Ca val can ti.

É lido o se guin te:

PARECER Nº 606, DE 2002
(Da Co mis são Mis ta De Se gu ran ça Pú bli ca)

REDAÇÃO FINAL
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 117, DE 2002

Alte ra e acres cen ta dis po si ti vos à
Lei nº 9.613, e 3 de mar ço de 1998, que
“dis põe so bre os cri mes de la va gem o
ocul ta ção de bens, di re i tos e va lo res; a
pre ven ção da uti li za ção do sis te ma fi nan-
ce i ro para os ilí ci tos pre vis tos nes ta lei;
cria o Con se lho de Con tro le de Ati vi da-
des Fi nan ce i ras – COAF, e dá ou tras pro -
vi dên ci as”.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 1º da Lei nº 9.613, de 3 de mar ço de 

1998, pas sa a vi go rar com as se guin tes al te ra ções:

“Art. 1º ..................................................
..............................................................
II – de ter ro ris mo e seu fi nan ci a men to;
..............................................................
VIII – de trá fi co ilí ci to de ór gãos ou

pes so as.
....................................................“(NR)

Art. 2º O pa rá gra fo úni co do art. 9º da Lei nº
9.613, de 3 de mar ço de 1998, fica acres ci do do se -
guin te in ci so XII:

“Art. 9º ..................................................
Pa rá gra fo úni co. Su je i tam-se às mes-

mas obri ga ções:
..............................................................
XII – as pes so as fí si cas ou ju rí di cas

que co mer ci a li zem bens de luxo ou de
alto va lor ou exer çam ati vi da des que en-
vol vam gran de vo lu me de re cur sos em es -
pé cie.” (NR)

Art. 3º A Lei nº 9.613, de 3 de mar ço
de 1998, pas sa a vi go rar acres ci da do se-
guin te art. 10A:

“Art. 10A O Ban co Cen tral man te rá re-
gis tro cen tra li za do for man do o ca das tro ge ral

de cor ren tis tas e cli en tes de ins ti tu i ções fi-
nan ce i ras, bem como de seus pro cu ra do-
res.”

Art. 4º O art. 11 da Lei nº 9.613, de 3 de mar ço
de 1998, pas sa a vi go rar com as se guin tes al te ra-
ções:

“Art. 11 ..................................................
..............................................................
II – .......................................................
a) to das as tran sa ções cons tan tes do
in ci so II do art. 10 que ul tra pas sa rem

li mi te fi xa do, para esse fim, pela mes ma au -
to ri da de e na for ma e con di ções por ela es -
ta be le ci das, de ven do ser jun ta da a iden ti fi-
ca ção a que se re fe re o in ci so I do mes mo
ar ti go;

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

Art. 5º o art. 14 da Lei nº 9.613, de 3 de mar ço
de 1998, pas sa a vi go rar acres ci do do se guin te pa-
rá gra fo:

“Art. 14 ..................................................
..............................................................
§ 3º o COAF po de rá re que rer aos ór-

gãos da Admi nis tra ção Pú bli ca as in for ma-
ções ca das tra is ban cá ri as e fi nan ce i ras de
pes so as en vol vi das em ati vi da des sus pe i-
tas.”(NR)

Art. 6º Esta lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção. – Mo ra ni Tor gan – Íris Re zen de.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da-
res) – So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo
Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Mo za ril do Ca -
val can ti.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 393, DE 2002

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do art. 321 do Re gi men to Inter no,

re que i ro a dis pen sa de pu bli ca ção do Pa re cer, nº 606, 
para ime di a ta dis cus são e vo ta ção da re da ção fi nal
dó Pro je to de Lei do Se na do nº 117, 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 e acres cen ta dis po si ti vos à Lei nº 9.613, de 3 de 
mar ço de 1998, que dis põe so bre os cri mes de la va-
gem ou ocul ta ção de bens, di re i tos e va lo res; a pre-
ven ção da uti li za ção do sis te ma fi nan ce i ro para os ilí -
ci tos pre vis tos nes ta lei; cria o Con se lho de Con tro le
de Ati vi da des Fi nan ce i ras – COAF e dá ou tras pro vi-
dên ci as.

Sala das Ses sões, 19 de ju nho de 2002. – Íris
Re zen de.
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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.

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.
Apro va do o re que ri men to, pas sa-se à ime di a ta

apre ci a ção da re da ção fi nal.
Em dis cus são a re da ção fi nal. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção a re da ção fi nal.
As Srªs e os Srs. Se na do res que a apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va da.
Apro va da a re da ção fi nal, a ma té ria vai à Câ ma-

ra dos De pu ta dos.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da-

res) – 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 Mo za ril do Ca -
val can ti.

São li dos os se guin tes:

PARECER Nº 607, DE 2002

Da Co mis são de Assun tos So ci a is,
so bre o Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 53,
de 2002 (4409/98, na Casa de ori gem) que 
al te ra o in ci so I do art. 2º da Lei nº 7.394,
de 29 de ou tu bro de 1985. (Dis põe so bre
a re du ção da du ra ção do cur so para Téc -
ni co em Ra di o lo gia).

Re la tor: Se na dor Chi co Sar to ri

I – Re la tó rio

É sub me ti do ao exa me des ta Co mis são o Pro je-
to de Lei da Câ ma ra nº 53, de 2002, que tem por fi na li-
da de, ao dar nova re da ção ao in ci so I do art. 2º da Lei
nº 7.394, de 29 de ou tu bro de 1985, re ti rar do tex to le -
gal o pra zo de du ra ção do cur so de for ma ção de téc -
ni co em ra di o lo gia.

Ao jus ti fi car sua ini ci a ti va, o au tor do pro je to
ale ga:

O in ci so I do art. 2º da Lei nº 7.394, de
29 de ou tu bro de 1985, re fle tin do o es pí ri to
da épo ca em que foi pro mul ga da, ar bi tra em 
três anos o tem po ne ces sá rio para o cur so
de Téc ni co em Ra di o lo gia.

O Con se lho Na ci o nal de Edu ca ção,
como es ti pu la a LDB, es ta be le ce o cur rí cu lo
mí ni mo de di fe ren tes cur sos téc ni cos, in clu-
in do a res pec ti va car ga ho rá ria. Assim, os
re qui si tos mais im por tan tes para a for ma ção
de Téc ni cos em Ra di o lo gia são tra ça dos

pelo MEC, não im por tan do o nú me ro de
anos a se rem em pre ga dos no cur so, mas
sim, o to tal de cré di tos e os con te ú dos pro -
gra má ti cos a se rem mi nis tra dos.

É o re la tó rio.

II – Aná li se

Atu al men te, se gun do a Lei nº 7.394, de 29 de
ou tu bro de 1985, que re gu la o exer cí cio da pro fis são
de téc ni co em ra di o lo gia, uma das con di ções ne ces-
sá ri as para o exer cí cio des sa pro fis são é ser por ta dor
de cer ti fi ca do de con clu são de lº e 2º gra us, ou equi -
va len te, e pos su ir for ma ção pro fis si o nal, por in ter mé-
dio de Esco la Téc ni ca de Ra di o lo gia, com o mí ni mo
de três anos de du ra ção.

Vale lem brar que a re gu la men ta ção da pro fis-
são de téc ni co em ra di o lo gia se deu du ran te a vi gên-
cia da Lei nº 5.692, de 1971, que fixa Di re tri zes e Ba -
ses para o en si no de lº e 2º gra us, e dá ou tras pro vi-
dên ci as, a qual es ta be le cia três anos como pra zo
para a or ga ni za ção” cur ri cu lar da for ma ção pro fis si o-
na li zan te.

Com o ad ven to da Lei nº 9.394, de 1996, que es-
ta be le ce as di re tri zes e ba ses da edu ca ção na ci o nal,
há uma nova ori en ta ção em re la ção à or ga ni za ção
cur ri cu lar que deve pro pi ci ar com pe tên ci as pro fis si o-
na is, por meio de ho ras/aula e tra ba lho prá ti co e não
mais com po nen tes cur ri cu la res pre es ta be le ci dos e
anos de es co la ri da de fi xos.

Sob esse as pec to, é im por tan te no tar que o
Con se lho Na ci o nal de Edu ca ção, atra vés do Pa re cer
CNE/CEB nº 16, de 1999 da Câ ma ra de Edu ca ção
Bá si ca e da Re so lu ção CNE/CEB nº 4, de 1999, tra ta
so bre es sas no vas di re tri zes cur ri cu la res na ci o na is
para a edu ca ção pro fis si o nal de ní vel téc ni co.

A Re so lu ção de fi ne sete prin cí pi os nor te a do-
res da edu ca ção pro fis si o nal de ní vel téc ni co, além
da que les enun ci a dos no ar ti go 3º da LDB nº 9.394,
de 1996:

– in de pen dên cia e ar ti cu la ção com o en si no mé dio;
– res pe i to aos va lo res es té ti cos, po lí ti cos e éti cos;
– de sen vol vi men to de com pe tên ci as para a la bo ra bi-
li da de;
– fle xi bi li da de, in ter dis ci pli na ri da de e con tex tu a li-
za ção;
– iden ti da de dos per fis de con clu são de cur so;
– atu a li za ção per ma nen te dos cur sos e cur rí cu los;
– au to no mia da es co la em seu pro je to pe da gó gi co.

O Pa re cer CNE/CEB nº 16, de 1999, des ta ca
que o novo con ce i to de com pe tên ci as pro fis si o na is
am plia a res pon sa bi li da de das ins ti tu i ções de en si no
na or ga ni za ção dos cur rí cu los de edu ca ção pro fis si-
o nal, na me di da em que exi ge a in clu são, en tre ou-
tros, de no vos con te ú dos, de no vas for mas de or ga-
ni za ção de tra ba lho, de in cor po ra ção dos co nhe ci-
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men tos que são ad qui ri dos na prá ti ca, de me to do lo-
gi as que pro pi ci em o de sen vol vi men to de ca pa ci da-
des para re sol ver pro ble mas no vos, co mu ni car idéi -
as, to mar de ci sões, ter ini ci a ti va, ser cri a ti vo e ter
au to no mia in te lec tu al, num con tex to de res pe i to às
re gras de con vi vên cia de mo crá ti ca.

Em con clu são, a al te ra ção pro pos ta pelo pro je to
em apre ço se co a du na com os pa ra dig mas atu a is da
edu ca ção pro fis si o nal no que tan ge à du ra ção do cur -
so de for ma ção pro fis si o nal de téc ni co em ra di o lo gia.

III – Voto

À vis ta do ex pos to, opi na mos pela apro va ção do 
Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 53, de 2002.

Sala da Co mis são, – Ro meu Tuma, Pre si den te
– Chi co Sar fo ri, Re la tor – Ma gui to Vi le la – Mar lu ce
Pin to – Ju vên cio da Fon se ca – Val mir Ama ral –
Fran cis co Escór cio – Na bor Jú ni or – Wal deck
Orne las – Mo re i ra Men des – Ma ria do Car mo Alves 
– Le o mar Qu in ta ni lha – Be ní cio Sam pa io – Ri car-
do San tos – La u ro Cam pos – Se bas tião Ro cha –
Ade mir Andra de – Ge ral do Cân di do – He lo í sa He -
le na.

LEI Nº 5.692, DE 11 DE AGOSTO DE 1971

Fixa Di re tri zes e Ba ses para o en si no
de 1º e 2º gra us, e dá ou tras pro vi dên ci as.

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

LEI Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996

Esta be le ce as di re tri zes e ba ses da
edu ca ção na ci o nal.

....................................................................................
Art. 3º O en si no será mi nis tra do com base nos

se guin tes prin cí pi os:
I – igual da de de con di ções para o aces so e per -

ma nên cia na es co la;
II – li ber da de de apren der, en si nar, pes qui sar e

di vul gar a cul tu ra, o pen sa men to, a arte e o sa ber;
III – plu ra lis mo de idéi as e de con cep ções pe da-

gó gi cas;
IV – res pe i to à li ber da de e apre ço à to le rân cia;
V – co e xis tên cia de ins ti tu i ções pú bli cas e pri va-

das de en si no;
VI – gra tu i da de do en si no pú bli co em es ta be le ci-

men tos ofi ci a is;
VII – va lo ri za ção do pro fis si o nal da edu ca ção

es co lar;
VIII – ges tão de mo crá ti ca do en si no pú bli co,

na for ma des ta lei e da le gis la ção dos sis te mas de
en si no;

IX – ga ran tia de pa drão de qua li da de;
X – va lo ri za ção da ex pe riên cia ex tra-es co lar;

XI – vin cu la ção en tre a edu ca ção es co lar, o tra -
ba lho e as prá ti cas so ci a is.
....................................................................................

PARECER Nº 608, DE 2002
(Da Co mis são Di re to ra)

Re da ção do ven ci do, para o tur no
su ple men tar, do Subs ti tu ti vo ao Pro je to
de Lei do Se na do nº 168, de 1999.

A Co mis são Di re to ra apre sen ta a re da ção do
ven ci do, para o tur no su ple men tar, do Subs ti tu ti vo ao
Pro je to de Lei do Se na do nº 168, de 1999, que al te ra
a Lei nº 9.503, de 23 de se tem bro de 1997, que ins ti tui
o Có di go Bra si le i ro de Trân si to.

Sala de Re u niões da Co mis são, 19 de ju nho de
2002. – Ra mez Te bet – Antô nio Car los Va la da res –
Mar lu ce Pin to, Re la to ra – Ma ria do Car mo Alves.

ANEXO AO PARECER Nº 608, DE 2002

Alte ra o art. 143 da Lei nº 9.503, de
23 de se tem bro de 1997, que ins ti tui o
Có di go de Trân si to Bra si le i ro, de modo a
dis ci pli nar a ha bi li ta ção de con du to res
de com bi na ções de ve í cu los.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O in ci so V do art. 143 da Lei nº 9.503, de

23 de se tem bro de 1997, pas sa a vi go rar com a se -
guin te re da ção:

“Art. 143..............................................
............................................................
V – Ca te go ria E – con du tor de com bi-

na ção de ve í cu los em que a uni da de tra to-
ra se en qua dre nas ca te go ri as B, C ou D e 
cuja uni da de aco pla da, re bo que, semi-re-
bo que, tra i ler ou ar ti cu la da, te nha 6.000
(seis mil) qui lo gra mas ou mais de peso
bru to to tal, ou cuja lo ta ção ex ce da a 8
(oito) lu ga res.

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

Art. 2º O art. 143 da Lei nº 9.503, de 1997,
pas sa a vi go rar acres ci do do se guin te § 2º, re nu me-
ran do o atu al § 2º como § 3º:

“Art. 143..............................................
...........................................................
§ 2º São os con du to res de ca te go ri-

as B au to ri za dos a con du zir ve í cu los de fi-
ni dos na ca te go ria mo tor-casa, nos ter-
mos do Ane xo I, cujo peso não ex ce da a
6.000 (seis mil) qui lo gra mas, ou cuja lo ta-
ção não ex ce da a 8 (oito) lu ga res, ex clu í-
do o mo to ris ta.

....................................................“(NR)
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Art. 3º 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) – Os pa re ce ress li dos vão à pu bli ca ção.

So bre a mesa, ofí cio que será lido pelo Sr. 1º Se -
cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Mo za ril do Ca val can ti.

É lido o se guin te:

OF. nº 355/02

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 Almir Sã, como ti tu lar, em subs ti tu i ção ao De pu ta-
do Nel son Me u rer, para in te grar a Co mis são Mis ta de
Pla nos, Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção.

Aten ci o sa men te, – De pu ta do Odel mo Leão, Lí -
der do PPB.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da-
res) – Será fe i ta a subs ti tu i ção so li ci ta da.

So bre a mesa, ofí cio que será lido pelo Sr. 1º Se -
cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Mo za ril do Ca val can ti.

É lido o se guin te:

OF. nº 356/02

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 su plen te, para in te grar a Co -
mis são Mis ta de Pla nos, Orça men tos Pú bli cos e Fis -
ca li za ção.

Aten ci o sa men te, – De pu ta do Odel mo Leão, Lí -
der do PPB.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da-
res) – A Pre si dên cia de sig na o De pu ta do Nel son Me -
u rer para com por, como su plen te, a re fe ri da Co mis-
são, nos ter mos do ofí cio que aca ba de ser lido.

So bre a mesa, ofí cio que será lido pelo Sr. 1º Se -
cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Mo za ril do Ca val can ti.

É lido o se guin te:

OF.PSDB/I/Nº 728/2002

Bra sí lia, 18 de ju nho de 2002

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

De pu ta dos Ro nal do Ce zar Co e lho e Xico Gra zi a no,
como mem bros ti tu la res, e os De pu ta dos Nár cio Ro -
dri gues e Cus tó dio Mat tos, como mem bros su plen tes,
da Co mis são Mis ta Espe ci al des ti na da a apre ci ar a
MP nº 39/2002, “que al te ra a Lei nº 9.615, de 24 de
mar ço de 1998, que ins ti tui nor mas ge ra is so bre des -

por to 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.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da-
res) – Será fe i ta a subs ti tu i ção so li ci ta da.

A SRA. MARIA DO CARMO ALVES (PFL – SE)
– 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. MARIA DO CARMO ALVES  (PFL –
SE. 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. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – 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.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR. Pela
or dem.) – Sr. Pre si den te, no mes mo sen ti do, so li ci to
mi nha ins cri ção para uma co mu ni ca ção ina diá vel.

A SRA. EMILIA FERNANDES (Blo co/PT – RS)
– Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da-
res) – V. Exª tem a pa la vra.

A SRA. EMILIA FERNANDES (Blo co/PT – RS.
Pela or dem.) – Sr. Pre si den te, pa re ce-me que hoje
ex tra po lou o nú me ro de pes so as que de se jam fa lar,
con for me o Re gi men to Inter no, para uma co mu ni ca-
ção ina diá vel.

Te mos man ti do o mais fino e ri go ro so tra ta men-
to em re la ção aos nos sos co le gas nes se sen ti do, res -
pe i tan do sem pre aque les que re al men te che gam pri -
me i ro a este ple ná rio, como es ta be le ce o pró prio Re -
gi men to Inter no. Re gis tro ape nas que, quan do aqui
che guei, es ta vam so li ci tan do ma ni fes ta ção o Se na-
dor Ma gui to Vi le la e a Se na do ra Ma ria do Car mo
Alves. Fui a ter ce i ra a me ma ni fes tar nes se sen ti do,
mas vejo que há qua tro que ren do fa lar.

Con sul to V. Exª so bre a pos si bi li da de de os qua -
tro te rem o di re i to de fa lar por cin co mi nu tos, con for-
me pre vê o Re gi men to Inter no. Caso con trá rio, so li ci-
ta ría mos uma co mu ni ca ção pela Li de ran ça.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da-
res) – A Mesa, no mo men to apro pri a do, apli ca rá o
Re gi men to, sem dú vi da al gu ma.

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) – Pois não, Se na dor Ma gui to Vi le la.

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Sr.
Pre si den te, fui o pri me i ro a le van tar o mi cro fo ne e a
so li ci tar a V. Exª a mi nha ins cri ção para uma co mu ni-
ca ção ina diá vel.
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O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da-
res) – É por isso que es tou di zen do a V. Exª que o seu
re que ri men to, na for ma re gi men tal, será aten di do.

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Eu
gos ta ria de dar ape nas uma sa tis fa ção, por que, no
meu Esta do, en tre duas ci da des, San ta Rita e Por te-
lân dia, foi fe cha da uma es tra da, que está lo ta da de
po li ci a is. Pre ci so fa lar a res pe i to dis so.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da-

res) – Como eu dis se a to dos os Srs. Se na do res, a
Mesa obe de ce rá aos di ta mes do nos so Re gi men to
Inter no.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – 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) – Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ro ber to Re-
quião.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR. Pela
or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, na
ver da de, a mi nha so li ci ta ção, que é pela pri o ri da de do 
mi cro fo ne le van ta do, te ria que ser aten di da, mas vou
dis pen sá-la, se V. Exª me per mi tir di zer que eu ha via
so li ci ta do a co mu ni ca ção ina diá vel para cor ri gir um
erro do Se na dor Iris Re zen de em seu pro nun ci a men-
to de on tem.

No Jor nal do Se na do, li que o Se na dor Iris Re -
zen de de cla rou que nin guém me cri ti cou por ter pro -
cu ra do um juiz à no i te. S. Exª se re fe ria ao caso do Mi -
nis tro Nel son Jo bim, à vi si ta que o PMDB lhe fez, às
ins tru ções que, se gun do o Cor re io de No tí ci as, o Mi -
nis tro for ne ceu e, de po is, ao des pa cho a res pe i to das
ins tru ções. Qu e ro de i xar cla ro que o Se na dor Iris Re -
zen de se en ga nou. Pro to co lei meu pe di do de sus pen-
são da con ven ção du ran te o ex pe di en te do Tri bu nal
Su pe ri or Ele i to ral no Pro to co lo, que, no dia se guin te,
inex pli ca vel men te, fe chou, foi ab du zi do, de sa pa re ce-
ram seus fun ci o ná ri os.

Eu só não que ria que essa cor re ção fal tas se
para a com pre en são dos Se na do res e dos te les pec-
ta do res da TV Se na do. O meu pe di do foi pro to co la do
du ran te o ex pe di en te do Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral e
não, como pre ten deu o Se na dor Iris Re zen de, à no i te.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE) – 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 ao Se na dor José Edu ar do
Du tra.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE) – Sr. Pre si den te, eu gos ta ria ape nas que V. Exª
me ins cre ves se na pri me i ra su plên cia do uso da pa la-
vra para uma co mu ni ca ção ina diá vel, caso seja pos -
sí vel mais de três ora do res fa la rem, ou caso al gum
co le ga não es te ja pre sen te na hora ade qua da.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da-
res) – V. Exª será aten di do na for ma re gi men tal.

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 Ma u ro Mi ran da,
por vin te mi nu tos.

O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO. Pro-
nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) –
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, qual a re la ção
que exis te en tre os nos sos há bi tos e cos tu mes co ti di-
a nos, como pes so as fí si cas, em pre sas, au to ri da des
lo ca is, es ta du a is ou na ci o na is, de um lado, e a sa ú de
do meio am bi en te, de ou tro?

Qu an tos de nós, no dia-a-dia, re al men te per ce-
be mos que a con se qüên cia de um ato tão sim ples
quan to jo gar uma gar ra fa plás ti ca no meio-fio, se re -
pe ti do inú me ras ve zes por mi lhões ou mi lha res de
pes so as, pode oca si o nar uma ca tas tró fi ca en chen te
num gran de cen tro ur ba no, em ra zão das ga le ri as de
es go to obs tru í das?

Exa ta men te por isso, acre di to ser meu de ver,
como ci da dão, con cla mar to dos os ní ve is da so ci e da-
de do meu Esta do de Go iás, es pe ci al men te pre fe i tos,
mu ní ci pes e au to ri da des es ta du a is, a com ba ter os
pe ri gos acar re ta dos pelo lan ça men to de es go tos não
tra ta dos no rio Meia Pon te, que nas ce na mi nha que ri-
da ci da de de Itu a çu, cor ta e abas te ce as ci da des de
Inhu mas, Bra za bran tes, Go iâ nia, Hi dro lân dia, Pi ra-
can ju ba, Pro fes sor Ja mil, Go i a tu ba, Bom Je sus, Ca -
cho e i ra Dou ra da e, de po is, ca mi nha pelo Pa ra na í ba
até São Si mão.

Qu an do re la tei a emen da cons ti tu ci o nal do
Esta tu to da Ci da de, tive a opor tu ni da de de dis cu tir
es sas e mu i tas ou tras ques tões com es pe ci a lis tas
dos ma i o res cen tros ci en tí fi cos e aca dê mi cos do
País, em bus ca de al ter na ti vas ca pa zes de as se gu rar
os di re i tos e tam bém os de ve res de to dos para um
meio am bi en te lim po, sa dio e sus ten tá vel.

Por isso, ago ra, eu e, te nho cer te za, to dos os
no bres co le gas des ta Casa aguar da mos, com com-
pre en sí vel an si e da de, a con clu são da tra mi ta ção do
Pro je to de Lei nº 203, de 1991, com seus nu me ro sos
apen sos, na Câ ma ra dos De pu ta dos. Re la ta do em
Co mis são Espe ci al pelo ilus tre De pu ta do Emer son
Ka paz, o pro je to cria a Po lí ti ca Na ci o nal de Re sí du os
Só li dos. Esses, como sa be mos, po dem ser de ori gem
di fu sa, não iden ti fi cá vel (a exem plo do lixo pro ve ni en-
te da var ri ção de ruas), ou de ter mi na da, ou seja, iden -
ti fi cá vel (como nos ca sos dos re sí du os in dus tri a is e
hos pi ta la res, en tre ou tros).

Uma po lí ti ca na ci o nal para o se tor deve, ne ces-
sa ri a men te, di vi sar e fi xar di re tri zes para ori en ta ção do 
ge ren ci a men to dos de tri tos do mi ci li a res, in dus tri ais,
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ru ra is, tec no ló gi cos, de mi ne ra ção, de sa ú de, de
trans por te ter res tre, aqua viá rio ou aé reo, de cons tru-
ção ci vil, do co mér cio e dos ser vi ços, e, prin ci pal men-
te, da que les re sí du os de re co nhe ci da pe ri cu lo si da de
para a na tu re za e a se gu ran ça das pes so as, tais
como pne u má ti cos, ex plo si vos nu cle a res e o lodo dos 
es go tos.

O pre en chi men to des se de si de ra to está con di-
ci o na do à obe diên cia a prin cí pi os de res pon sa bi li da-
de pós-con su mo com par ti lha da en tre os di fe ren tes
ní ve is de Go ver no, os elos de to das as ca de i as pro du-
ti vas e, cla ro, os con su mi do res fi na is de qual quer pro -
du to ou ser vi ço. Em pou cas pa la vras, essa res pon sa-
bi li da de é, a um tem po, in di vi du al, pú bli ca e so li dá ria.

Isso, por sua vez, exi ge des cen tra li za ção po lí ti-
co-ad mi nis tra ti va; re gu la ri za ção das en ti da des de ge -
ren ci a men to de re sí du os; uni ver sa li za ção e re gu la ri-
da de nos ser vi ços de lim pe za ur ba na, além dos cha -
ma dos 3Rs da sus ten ta bi li da de, qua is se jam: a
REDUCÃO, a REUTILIZAÇÃO e a RECICLAGEM.

So men te as sim, Sr. Pre si den te, a so ci e da de
bra si le i ra po de rá es tar cer ta de al can çar ob je ti vos im -
por tan tes como a re du ção da quan ti da de e no ci vi da-
de dos re sí du os; o es tí mu lo ao de sen vol vi men to, à
pro du ção e à uti li za ção de bens e ser vi ços mais “lim -
pos” em todo o seu ci clo de vida; o fo men to de pro du-
tos re u ti li zá ve is; a per ma nen te am pli a ção do mer ca-
do para pro du tos re ci cla dos.

A re la ção de ins tru men tos que o re la tó rio Ka paz
de sig na para a im ple men ta ção des sa cru ci al po lí ti ca
pú bli ca in clui um sis te ma de in te gra ção de da dos es -
ta tís ti cos, um in ven tá rio na ci o nal de re sí du os só li dos,
um con jun to de me tas e pra zos para cum pri men to da
lei, es que mas de co o pe ra ção téc ni ca, ci en tí fi ca e fi -
nan ce i ra, e um mar co de re fe rên cia ge ral para a ela -
bo ra ção de pla nos de ge ren ci a men to de re sí du os só -
li dos.

Uma gra ta ino va ção é o pa pel cen tral atri bu í do
ao Mu ni cí pio, ali cer ce da Fe de ra ção e am bi en te ime -
di a to do exer cí cio da ci da da nia eco lo gi ca men te res -
pon sá vel. Ca be rão às pre fe i tu ras a ela bo ra ção do
Pla no Mu ni ci pal de Ge ren ci a men to de Re sí du os
Urba nos e Espe ci a is, a im plan ta ção da co le ta se le ti va
de lixo, o en ca mi nha men to de es tu dos so bre a co-
bran ça de taxa de co le ta e ge ren ci a men to do lixo ur -
ba no, a in di ca ção de áre as ade qua das para o tra ta-
men to e a dis po si ção fi nal dos re sí du os só li dos, de
for ma a pre ser var o meio am bi en te e im pe dir a con ta-
mi na ção dos re cur sos hí dri cos, ga ran tin do a sa ú de
pú bli ca.

A cri a ção do Fun do Mu ni ci pal de Lim pe za Urba -
na as se gu ra rá a uni ver sa li za ção do aten di men to.

Em ní vel fe de ral, o Fun do Na ci o nal de Re sí du os
Só li dos pos si bi li ta rá a co o pe ra ção, fo men ta rá o apo io
à re cu pe ra ção de áre as de gra da das pela dis po si ção
ina de qua da de de tri tos e, ain da, fi nan ci a rá ini ci a ti vas
de ca pa ci ta ção téc ni ca para ges to res pú bli cos res-
pon sá ve is pela área.

De fato, Sr. Pre si den te, não ape nas es sas au to-
ri da des, mas tam bém os le gis la do res es ta du a is e mu -
ni ci pa is, pela nova po lí ti ca, te rão de en fren tar o com -
ple xo de sa fio de for mu lar os mar cos le ga is e re gu la tó-
ri os que de fi ni rão a clas si fi ca ção dos re sí du os quan to
à na tu re za; as me tas de re ci cla gem e re tor na bi li da de
por se tor; as hi pó te ses de dis pen sa da obri ga to ri e da-
de do Pla no de Ge ren ci a men to de Re sí du os Só li dos;
os dis po si ti vos para a ges tão de re sí du os pe ri go sos,
e as sim por di an te.

Como me re fe ri de iní cio, a par ce la de res pon sa-
bi li da de dos ato res da so ci e da de ci vil, tan to pes so as
fí si cas quan to ju rí di cas, tam bém será subs tan ci al-
men te acres ci da, com a obri ga to ri e da de da se pa ra-
ção en tre lixo úmi do e lixo seco, a de vo lu ção ao fa bri-
can te ou pos tos es pe cí fi cos de co le ta de re sí du os de -
ter mi na dos pela lei, a obe diên cia a re gras mu ni ci pa is
de dis po si ção dos re sí du os para co le ta, a obri ga to ri e-
da de da ins ti tu i ção de sis te ma de re tor no para cer tos
ti pos de lixo, em par ce ria com o po der pú bli co e a co -
mu ni da de, e a pro i bi ção do lan ça men to no sis te ma
pú bli co de co le ta da que les re sí du os pe ri go sos que te -
nham sis te ma de re tor no obri ga tó rio.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a ir ra ci o-
na li da de e o des ca so dos agen tes pú bli cos ou pri va-
dos no ma ne jo do lixo têm sido res pon sá ve is por uma
lon ga e las ti má vel sé rie de ca la mi da des e agres sões
ao meio am bi en te: das en chen tes cada vez mais de-
vas ta do ras na Gran de São Pa u lo aos des li za men tos
de mor ros com nu me ro sas ví ti mas fa ta is nas fa ve las
ca ri o cas, pas san do pela pro li fe ra ção de vo ço ro cas
(ver da de i ras cra te ras), que de vas tam o nos so ge ne-
ro so solo go i a no, ou pela con ta mi na ção, por mer cú-
rio, dos rios de Ron dô nia.

Que ve nha, pois, e com a ma i or ra pi dez pos sí-
vel, o con jun to de pro je tos da Câ ma ra dos De pu ta dos
so bre a Po lí ti ca Na ci o nal de Re sí du os Só li dos, para
que o Se na do Fe de ral pos sa tam bém dis cu ti-la, aper -
fe i çoá-la e apro vá-la, pres tan do mais uma re le van te
con tri bu i ção ao pro gres so, à sa ú de e ao bem-es tar do 
povo bra si le i ro.

Era o que ti nha a co mu ni car, Sr. Pre si den te.
Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da-

res) – Peço aos ilus tres Se na do res ins cri tos, ten do
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em vis ta o gran de nú me ro de Par la men ta res que ocu -
pa rão a tri bu na na tar de de hoje, que S. Exªs se ate -
nham ao tem po per mi ti do pelo Re gi men to Inter no,
que é de 20 mi nu tos, pror ro gá ve is por mais 2.

Con vi do, com mu i to pra zer, para ocu par a tri bu-
na, o no bre Se na dor Iris Re zen de.

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, a Empre sa Bra si-
le i ra de Pes qui sa Agro pe cuá ria, Embra pa, está com -
ple tan do hoje 29 anos de ati vi da des, con so li da da
como um cen tro de di fu são de co nhe ci men tos e tec -
no lo gia que é um ver da de i ro or gu lho na ci o nal.

A Embra pa é uma ins ti tu i ção go ver na men tal de
pes qui sas ci en tí fi cas que faz par te do Bra sil que dá
cer to e me re ce, nes te seu ani ver sá rio, uma ho me na-
gem de todo o povo bra si le i ro e, prin ci pal men te, de to -
dos aque les que vi vem da ati vi da de agrí co la em nos -
so País.

Por esse mo ti vo, Sr. Pre si den te, te nho a hon ra
de ocu par a tri bu na des ta Casa para pres tar uma sin -
ce ra ho me na gem a essa em pre sa pú bli ca que dig ni fi-
ca o nome do nos so País e está en tre as mais avan ça-
das do mun do, pela ex ce lên cia dos seus tra ba lhos e
pela enor me con tri bu i ção que tem dado ao de sen vol-
vi men to da agri cul tu ra na ci o nal. Sua efi ciên cia é uma
pro va de que, se qui ser mos, se ti ver mos von ta de po lí-
ti ca, te re mos to das as con di ções de fa zer do Bra sil o
ce le i ro do mun do, um país avan ça do no cam po da
pes qui sa, da ino va ção tec no ló gi ca e do de sen vol vi-
men to ci en tí fi co, nas mes mas con di ções dos gran des
cen tros exis ten tes nos pa í ses do cha ma do Pri me i ro
Mun do.

É im por tan te res sal tar que a Embra pa é hoje
par te in te gran te do mun do do co nhe ci men to ci en tí fi-
co, de sen vol ven do atu al men te inú me ras pes qui sas,
cu jos re sul ta dos têm sido de ci si vos para a me lho ria
da qua li da de da agri cul tu ra bra si le i ra e até mes mo
para sub si di ar a agri cul tu ra mun di al, es pe ci al men te
no que diz res pe i to a prá ti cas agrí co las re a li za das em 
so los tro pi ca is.

Em seu vi gé si mo nono ani ver sá rio de fun da ção,
é im por tan te res sal tar que são in con tá ve is as con tri-
bu i ções tec no ló gi cas apre sen ta das pela Embra pa à
co mu ni da de mun di al de pes qui sa do res no cam po da
agri cul tu ra. Entre es ses re sul ta dos, pos so ci tar al-
guns mais re cen tes:

• a be zer ra Vi tó ria, pri me i ro bo vi no
bra si le i ro ob ti do por meio de clo na gem, que
já com ple tou um ano e três me ses de vida,
sem apre sen tar pro ble mas de sa ú de;

• os Sis te mas de Ras tre a men to dos
Re ba nhos Bo vi no e Bu ba li no, tec no lo gia
de iden ti fi ca ção ele trô ni ca, que é ca paz de
in di car todo o his tó ri co de vida do ani mal e
cap tar in for ma ções do re ba nho na pro pri e-
da de;

• a Lín gua Ele trô ni ca, que é um sen -
sor gus ta ti vo, in ven to da Embra pa, com ca -
pa ci da de para ava li ar a qua li da de da água,
o pa la dar do vi nho, do café e de ou tras be bi-
das, e as pos sí ve is con ta mi na ções dos pro -
du tos por agen tes quí mi cos, me ta is pe sa-
dos e subs tân ci as hú mi cas;

• o Tri tu cap, que é uma tec no lo gia de -
sen vol vi da para eli mi nar o uso do fogo nos
sis te mas agrí co las na hora de pre pa rar a
ter ra para a cul tu ra;

• a Se ca gem Ace le ra da de Ma de i ra,
pro ces so que iden ti fi ca com pre ci são o mo -
men to exa to do re la xa men to da ma de i ra
para se ca gem em al tas tem pe ra tu ras, com
ex ce len tes re sul ta dos e gran de eco no mia
de tem po;

• os Equi pa men tos para a Pro du ção
de Mi ni ce nou ras , pro ces so de sen vol vi do
para tor ne ar ce nou ras, de gran de va lia prin -
ci pal men te para o pe que no e mé dio pro du-
tor, que eco no mi za cus tos de pro du ção no
pro ces sa men to;

• a Mi ni u si na de Be ne fi ci a men to de
Algo dão, tec no lo gia de sen vol vi da com 50
ser ras e pren sa hi dráu li ca, ex tre ma men te
efi ci en te e de ba i xo cus to de in ves ti men to;

• a Mi ni fá bri ca de Pro ces sa men to
de Cas ta nha de Caju, in ven to que está
sen do am pla men te di fun di do no Nor des te,
tam bém de ba i xo cus to e al ta men te efi ci en-
te para o pe que no pro du tor;

• o Gi ras sol Co lo ri do, que as pes qui-
sas de sen vol vi das pela Embra pa pro du zi-
ram em no vas co res e que são, hoje, atra-
ção em to das as vi tri nes de tec no lo gi as
agrí co las;

• o Irri gás, um sis te ma ino va dor de ir -
ri ga ção, de fá cil ma nu se io, e que per mi te ao 
agri cul tor sa ber o mo men to cer to da ir ri ga-
ção;

• Cap ta ção de Ima gem com Ae ro-
mo de lo, pro je to que re sul tou em im por tan te
re du ção de cus to para o pro du tor, que per -
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mi te o le van ta men to to po grá fi co das pro pri e-
da des, a me di ção mais pre ci sa dos ní ve is
de ero são, o co nhe ci men to mais de ta lha do
do ter re no, o es ta do das la vou ras e a ame a-
ça de pra gas, fa to res que an tes só po di am
ser de tec ta dos com o au xí lio de sa té li tes ou
de ae ro na ves es pe cí fi cas, e ago ra po dem
ser re a li za dos com a mes ma efi ciên cia por
um sim ples ae ro mo de lo de cus to re du zi do,
de sen vol vi do pela Embra pa;

• Usi na de Be ne fi ci a men to de Óleo
de Pi men ta Lon ga, tec no lo gia di re ci o na da
aos pe que nos e mé di os pro du to res e que
per mi te um ex ce len te apro ve i ta men to fi nal
da pi men ta lon ga, an tes con si de ra da como
erva da ni nha na Ama zô nia;

• Fa ri nha de Mi lho e de Tri go Enri-
que ci das com Fer ro, pes qui sa cujo re sul ta-
do foi trans for ma do em lei no ano pas sa do,
por se mos trar re al men te efi ci en te no com-
ba te con tra a fal ta de fer ro e con tra o dé fi cit
de ou tros nu tri en tes na di e ta de gran de par -
te de nos sa po pu la ção;

• Ban co de Sê men de Espé ci es de
Pe i xes do Pan ta nal, tec no lo gia de con ge la-
men to de sê men de pe i xes de va lor eco nô-
mi co do Pan ta nal, como o pacu, o dou ra do
e o pin ta do, tra ba lho que tem o ob je ti vo de
pre ser var a di ver si da de ge né ti ca dos pe i xes
da re gião e me lho rar os pro je tos de pis ci cul-
tu ra em todo o País.

É im por tan te ci tar ain da os es tu dos re a li za dos
na área de pro du ção in te gra da de fru tas, com ba i xo
em pre go de agro tó xi cos e ba i xo im pac to am bi en tal,
en vol ven do as cul tu ras de maçã, man ga, uva, caju e 
me lão, e ou tros es tu dos com re sul ta dos exem pla res
em re cu pe ra ção de áre as de gra da das, ma ne jo flo-
res tal, mi cro pro pa ga ção de mog no e da fi bra ama-
zô ni ca de nome cu ra uá, que está subs ti tu in do sin té-
ti cos em com po nen tes de ve í cu los de fa bri ca ção na -
ci o nal.

Como po dem ob ser var as Srªs e os Srs. Se na-
do res, se ria exa us ti vo con ti nu ar enu me ran do as de-
ze nas e de ze nas de pro je tos que es tão sen do de sen-
vol vi dos pela Embra pa nes te mo men to, em seus cen -
tros tec no ló gi cos es pa lha dos por todo o Bra sil.

To da via, Sr. Pre si den te, no fi nal do úl ti mo mês
de abril, em Bra sí lia, em um es pa ço de 40 mil m², na
III Expo si ção de Tec no lo gia Agro pe cuá ria – Ciên cia
para a Vida, com a par ti ci pa ção de 120 ins ti tu i ções
pú bli cas e pri va das, na ci o na is e es tran ge i ras, li ga das

ao agro ne gó cio, a Embra pa teve a opor tu ni da de de
mos trar de ta lha da men te ao pú bli co vi si tan te o ní vel
de suas pes qui sas, os re sul ta dos ob ti dos em im por-
tan tes es tu dos con clu í dos, os pro je tos que es tão em
cur so e as no vas in ves ti ga ções que pre ten de de sen-
vol ver bre ve men te.

Não te nho dú vi das de que a ges tão que está
sen do apli ca da à Embra pa me re ce ser se gui da por
ou tras em pre sas pú bi cas que ain da não en con tra ram
o ca mi nho cor re to da ad mi nis tra ção com pe ten te.
Além dis so, vale res sal tar que, nes te mo men to em
que o Bra sil ten ta edi fi car os pi la res de um novo Esta -
do na ci o nal, cons tru ir um sis te ma de re la ções eco nô-
mi cas efi ci en te e im plan tar ins ti tu i ções po lí ti cas só li-
das, a Embra pa nos dá uma li ção e nos en si na que
uma em pre sa pú bli ca pode ser tão ágil, tão prag má ti-
ca e tão efi ci en te quan to qual quer com pa nhia pri va-
da, ou até me lhor, pe los re sul ta dos al can ça dos.

Em ou tra oca sião, Sr. Pre si den te, aqui mes mo,
nes te ple ná rio, dis cor ren do so bre a re la ção en tre a
qua li da de da po lí ti ca e a efi cá cia da ges tão es tra té gi-
ca do Esta do, eu di zia que o pré-re qui si to fun da men-
tal para o es ta be le ci men to des sa nova re a li da de é,
ine ga vel men te, a mo der ni za ção ime di a ta das es tru tu-
ras po lí ti cas da Na ção.

A meu ver, só essa mo der ni za ção será ca paz de 
ga ran tir a es ta bi li da de das ins ti tu i ções, de am pli ar o
pro gres so, de fa vo re cer o de sen vol vi men to e de con -
so li dar a de mo cra cia no Bra sil. Só as sim, Sr. Pre si-
den te, al can ça re mos a cons tru ção de uma or dem pú -
bli ca bem ajus ta da den tro do novo Esta do, aju dan do
na for ma ção de um novo pac to so ci al. O ob je ti vo a
atin gir deve ser sem pre a di na mi za ção ple na da ma -
triz eco nô mi ca do País, no sen ti do de per mi tir que se -
jam cri a das, a cada ins tan te, no vas ca pa ci da des de
com pe ti ti vi da de nas es fe ras su pe ri o res das re la ções
in ter na ci o na is.

Acom pa nhan do esse ra ci o cí nio, en ten do tam-
bém que a acir ra da con cor rên cia im pos ta pela mun di-
a li za ção da eco no mia, prin ci pal men te nas so ci e da-
des cha ma das emer gen tes, como o Bra sil, tem exi gi-
do a re a li za ção cons tan te de um enor me es for ço no
cam po da ges tão, da efi ciên cia e da ra ci o na li da de
eco nô mi ca, do co nhe ci men to, da pro du ção, do cres -
ci men to eco nô mi co, da ge ra ção de em pre gos, do au -
men to da com pe ti ti vi da de e dos ga nhos de pro du ti vi-
da de. É jus ta men te esse o pon to de in ser ção da
Embra pa no novo Bra sil que des pon ta no ho ri zon te
do fu tu ro. Nos úl ti mos anos, a Embra pa re a li zou ver -
da de i ros mi la gres, com a mo bi li za ção sem pre ce den-
tes de no vas idéi as, com a in tro du ção de no vos con -
ce i tos de pa drões de qua li da de e de ra ci o na li da de,
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com a ab sor ção e dis se mi na ção de no vas tec no lo gi as
e com a apli ca ção pla ne ja da dos seus re cur sos dis po-
ní ve is. Apli can do na prá ti ca esse pla ne ja men to, a
Embra pa, ao lon go de seus 29 anos de exis tên cia,
con se guiu, aos pou cos, edi fi car um pro je to gran di o-
sa men te bem-su ce di do em seu cam po de ati vi da des.

Ape sar das gi gan tes cas di fi cul da des que teve
de en fren tar, ao lon go de sua exis tên cia, a Embra pa
re sis tiu e ven ceu. Hoje, o re sul ta do de sua pro du ção
ci en tí fi ca é con fir ma do não só pelo nú me ro de tra ba-
lhos apre sen ta dos quan to pela sua con tri bu i ção ines -
ti má vel, vi san do a me lho rar a vida de mi lhões de bra -
si le i ros que ti ram sus ten to das ati vi da des agrí co las.

Di an te do exem plo de com pro va da com pe tên cia
ci en tí fi ca da Embra pa, não pos so, Sr. Pre si den te,
tam bém de i xar de lem brar, um mi nu to se quer, que é
vi tal para o Bra sil in ves tir mais em co nhe ci men to e em 
no vas tec no lo gi as. To dos sa bem per fe i ta men te que,
em ple na era do co nhe ci men to e da in for ma ção, o do -
mí nio de no vas idéi as é, sem dú vi da al gu ma, a gran -
de ques tão des te iní cio de sé cu lo, o pon to-cha ve da
di fe ren ci a ção en tre pa í ses, o gran de de sa fio des te
ter ce i ro mi lê nio.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, com essa
ra di o gra fia sa u dá vel da Embra pa que aca bo de apre -
sen tar, es tou cer to de que o Se na do Fe de ral re co nhe-
ce e ho me na ge ia o es for ço des sa em pre sa pú bli ca,
por in ter mé dio de seus di ri gen tes, téc ni cos e fun ci o-
ná ri os, em prol do de sen vol vi men to agrí co la bra si le i-
ro. Em es pe ci al, pa ra be ni zo o seu atu al Pre si den te,
Dr. Alber to Por tu gal, agrô no mo de for ma ção, mas,
aci ma de tudo, um hu ma nis ta que acre di ta na vo ca-
ção da ciên cia para ser vir ao ho mem e ao seu fu tu ro.
E, na pes soa do Dr. Alber to Por tu gal, de i xo a nos sa
ho me na gem a to dos os ex-pre si den tes, di re to res, a
to dos aque les que, ao lon go des ses 29 anos, di re ta
ou in di re ta men te, pres ta ram sua co la bo ra ção a essa
em pre sa, or gu lho da Na ção.

Por tan to, nes te mo men to tão im por tan te da
exis tên cia da Embra pa, como bra si le i ro e tam bém
como ho mem li ga do às ati vi da des agrí co las, cum pri-
men to mais uma vez essa ins ti tu i ção exem plar para o
País e para o mun do, con vic to de que a sua bri lhan te
tra je tó ria de con quis tas e avan ços ci en tí fi cos está
ape nas no iní cio e ain da tra rá mu i tas ale gri as para o
nos so País.

O Sr. Ma gui to Vi le la (PMDB – GO) – Se na dor
Iris Re zen de, V. Exª me con ce de um apar te?

O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO) – Antes de
con clu ir, com mu i ta sa tis fa ção, con ce do o apar te ao
nos so ilus tre Co le ga, Se na dor Ma gui to Vi le la.

O Sr. Ma gui to Vi le la (PMDB – GO) – Se na dor
Iris Re zen de, so li ci tei o apar te para me as so ci ar a V.
Exª nes sas ho me na gens que pres ta à Embra pa pela
pas sa gem dos seus 29 anos, o que ocor reu no dia 26
de abril. Foi pres ta da uma gran de ho me na gem à
Embra pa pelo pró prio Pre si den te da Re pú bli ca. Essa
em pre sa tem pres ta do re le van tes ser vi ços ao Bra sil,
prin ci pal men te ao Cen tro-Oes te bra si le i ro. A gran de
pro du ção de soja, de ar roz, de mi lho, de al go dão e de
fe i jão do Cen tro-Oes te bra si le i ro se deve mu i to à
Embra pa. Inclu si ve, em Go iás, a Embra pa tem re a li-
za do um tra ba lho de pes qui sa mu i to bom com re la ção
ao ar roz, ao fe i jão e tam bém ao gado le i te i ro. V. Exª
faz jus ti ça a uma em pre sa que é exem plo e or gu lho
para o nos so País. Cum pri men to tam bém o Pre si den-
te da Embra pa, Dr. Alber to Du que Por tu gal; o Di re tor
Exe cu ti vo em exer cí cio, Dr. Ruy Cer que i ra Sou za; os
Di re to res Dan te Sco la ri, Bo ni fá cio Na ka su, Ro ber to
Pe res; e to dos os fun ci o ná ri os e pes qui sa do res da
Embra pa. To dos eles re al men te têm pres ta do um ser -
vi ço mu i to bom ao Bra sil, aos pro du to res, aos agri cul-
to res e aos pe cu a ris tas. V. Exª faz jus ti ça a uma das
em pre sas mais equi li bra das des te País, se não for a
mais equi li bra da e a mais com pe ten te do Bra sil. Mu i to
obri ga do.

O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO) – Agra de-
ço a V. Exª, Se na dor Ma gui to Vi le la, pelo hon ro so
apar te, que, re al men te, va lo ri za ain da mais esta ho -
me na gem que pro cu ra mos pres tar à Embra pa.

Sen ti-me no de ver de ocu par a tri bu na nes ta tar -
de, na con di ção de ex-Mi nis tro da Agri cul tu ra, que vi -
veu mu i to de per to o es for ço de toda essa equi pe de
tra ba lho que in te gra a Embra pa, e como bra si le i ro,
por que per ten ço a uma ge ra ção que vi veu duas épo -
cas dis tin tas na área da pro du ção agro pe cuá ria na ci-
o nal: an tes e de po is da Embra pa. Sou da que la épo ca
em que a pro du ção de ar roz por al que i rão, em Go iás,
era, em mé dia, de 60 a 70 sa cas, e, gra ças à pes qui sa
da Embra pa, hoje são pro du zi das até 400 sa cas. Sou
da épo ca em que a pro du ção de mi lho re pre sen ta va
10% da qui lo que se pro duz por al que i re atu al men te.
Inte gro uma épo ca em que a pro du ção de le i te – V.
Exª fez re fe rên cia à ques tão do le i te – era, em mé dia,
de um e meio a dois li tros por vaca, e hoje al can ça-
mos uma mé dia de até 20 li tros/dia por vaca. Sou, ain -
da, da épo ca em que o nos so boi le va va de cin co a
seis anos para pe sar 14 ar ro bas, e, hoje com dois
anos, esse ani mal já está pe san do até 20 ar ro bas.

Em tudo isso, hou ve a par ti ci pa ção da Embra pa.
Por isso, da tri bu na do Se na do, como ex-Mi nis tro e
bra si le i ro, ex pres so meu or gu lho por essa em pre sa e
por seu cor po de fun ci o ná ri os.
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Estou cer to, re pi to, de que a Embra pa con ti nu a-
rá par ti ci pan do des se de sen vol vi men to ex tra or di ná rio
da agro pe cuá ria bra si le i ra e, con se qüen te men te, do
Bra sil.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da-

res) – Con cla mo as Srªs e os Srs. Se na do res para
que acor ram ao ple ná rio, ten do em vis ta que vo ta re-
mos di ver sas ma té ri as, en tre elas a PEC nº 1, de
2001, em ane xo, de au to ria do Se na dor Ro ber to Sa -
tur ni no, que exi ge quo rum qua li fi ca do, com efe i tos
ad mi nis tra ti vos.

A emen da cons ti tu ci o nal do Se na dor Ro ber to
Sa tur ni no 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, e sua
vo ta ção será no mi nal, de acor do com o Re gi men to
Inter no.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Arlin do Por to,
pró xi mo ora dor ins cri to, por 20 mi nu tos.

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; Srªs e Srs. Se na do res; Dr. Alber to Du que
Por tu gal, Pre si den te da Embra pa; Dr. José Ro ber to
Ro dri gues Pé res, Dr. Dan te Sco la ri e Dr. Bo ni fá cio
Na ka su, que são di re to res da em pre sa; Srs. ge ren tes
dos vá ri os cen tros; pes qui sa do res e fun ci o ná ri os da
Embra pa que es tão par ti ci pan do des ta ses são, gos -
ta ria de ini ci ar mi nhas pa la vras, re gis tran do, com mu i-
to pra zer e ale gria, a opor tu ni da de que é dada a esta
Casa de ho me na ge ar a Embra pa. São 29 anos de tra -
ba lho, de de di ca ção, de so nhos e de re a li za ções.

Fe li zes são aque les que se me i am, que cul ti vam
e que, ao fi nal, con se guem co lher uma gran de sa fra.
E, hoje, es ta mos as sis tin do, de fato, à co lhe i ta de uma 
gran de sa fra apre sen ta da pela Embra pa a to dos nós.

O Se na dor Iris Re zen de, ao fa zer uso da pa la vra
de ma ne i ra cla ra e ob je ti va – esse é o seu per fil –,
como ex-Mi nis tro, um gran de Mi nis tro que foi, pôde
va lo ri zar e des ta car al guns pon tos da Embra pa ao
lon go dos seus 29 anos.

Após o meu dis cur so, te re mos o pra zer de ou vir
o Se na dor Jo nas Pi nhe i ro, um pro fis si o nal da área,
um ho mem de di ca do tam bém à ati vi da de ru ral. Nes te
mo men to, nos vin te mi nu tos que me fo ram ofer ta dos
pelo Re gi men to, cabe a mim tra zer al gu mas in for ma-
ções so bre a Embra pa.

Co nhe ço bem essa em pre sa, por que, du ran te
os dois anos em que fui Mi nis tro, re ce bi dela ex tra or-
di ná ria con tri bu i ção, para de sem pe nhar meu tra ba-
lho. Mas te nho tam bém mu i tos tes te mu nhos a dar do
pe río do que an te ce deu a mi nha pre sen ça no Mi nis té-

rio – por que ve nho de uma re gião emi nen te men te
agrí co la, im por tan te na pro du ção e na pro du ti vi da de
do Esta do de Mi nas Ge ra is e do Bra sil –, bem como
da vi vên cia e do tra ba lho que te nho acom pa nha do
de po is que de i xei o Mi nis té rio.

Por isso, ini cio o meu pro nun ci a men to cum pri-
men tan do o Bra sil, por ter uma em pre sa como a
Embra pa, que con tri bu iu, de ma ne i ra ob je ti va, para
que a pro du ção na ci o nal cres ces se em três ve zes
nes se pe río do: de 35 mi lhões de to ne la das em 1973,
a pro du ção, nes te ano, au men tou para algo aci ma de
100 mi lhões de to ne la das.

Isso não se con se gue ape nas com dis cur so.
Isso não se con se gue ape nas com re cur so. Isso não
se con se gue ape nas com a von ta de ávi da do pro du-
tor. A von ta de do pro du tor é im por tan te, as sim como
as ações do Go ver no, mas é pre ci so exis tir, so bre tu-
do, a pes qui sa. Sem pes qui sa, o Bra sil não cres ce.
Sem pes qui sa, ne nhum país do mun do cres ce. E, se
não há cres ci men to, não te mos for mas de fa zer com
que seja re du zi da a mi sé ria e a fome e au men ta da a
opor tu ni da de de tra ba lho para aque les que bus cam
con tri bu ir para o de sen vol vi men to.

A Embra pa não tra ba lha ape nas na agri cul tu ra e 
na pe cuá ria, mas tam bém no se tor flo res tal e agro in-
dus tri al. É res pon sá vel pelo en vol vi men to di re to de 28 
mi lhões de em pre gos, o que re pre sen ta 40% do Pro -
du to Inter no Bru to.

A Embra pa tem a gran de mis são de vi a bi li zar o
de sen vol vi men to sus ten tá vel do agro ne gó cio bra si le i-
ro. É res pon sá vel por tor nar viá vel a ge ra ção e a
adap ta ção de tec no lo gi as e de co nhe ci men to, fun da-
men ta is para o be ne fí cio da so ci e da de, para o be ne fí-
cio de to dos nós, bra si le i ros.

Essa em pre sa atua de ma ne i ra abran gen te em
todo o País. São 40 cen tros de pes qui sa e de ser vi ços
es pa lha dos por este Bra sil in te i ro, com 15 uni da des
cen tra is. São 8.350 fun ci o ná ri os, sen do 2.045 pes qui-
sa do res, o que é mo ti vo de or gu lho para to dos nós,
pois 47% pos su em cur so de mes tra do, e 49%, cur so
de dou to ra do.

Não é por aca so que essa em pre sa é me re ce-
do ra do nos so res pe i to. Não é por aca so que ela cons -
ti tui uma das ma i o res ins ti tu i ções de pes qui sa do
mun do tro pi cal. Não é por aca so que saiu da Embra -
pa, por in ter mé dio de seus pes qui sa do res, para hon -
ra de nós, bra si le i ros, a be zer ra Vi tó ria, um clo ne ver -
da de i ro, mos tran do para ou tros pa í ses de sen vol vi dos
que aqui há pes qui sa que é mo ti vo de or gu lho para to -
dos nós.
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É tam bém da Embra pa a gran de res pon sa bi li-
da de de co or de nar o Sis te ma Na ci o nal de Pes qui sa
Agro pe cuá ria, cons ti tu í do de uni ver si da des, fun da-
ções pú bli cas, em pre sas pri va das, em par ce ria com
to dos os Esta dos bra si le i ros. A Embra pa não tra ba lha
iso la da men te. A sua sede é em Bra sí lia, al guns cen -
tros de pes qui sa es tão aqui, na Ca pi tal, ou no Pla nal-
to Cen tral, mas, em cada pon to des te País, há uma
uni da de da Embra pa, di re ta men te com seus téc ni cos
ou, in di re ta men te, em con vê ni os que são re a li za dos,
trans fe rin do tec no lo gia e le van do fun da men tal co nhe-
ci men to para aque les que, mes mo dis tan tes, en car re-
gam-se de es ten der essa pes qui sa, fa zen do com que
ela pos sa che gar, tam bém num tra ba lho de ex ten são,
aos pro du to res ru ra is.

De ve mos, sim, or gu lhar-nos da Embra pa – o
Se na dor Iris Re zen de fa lou so bre isso –, por que ela
con tri bu iu, de ma ne i ra cla ra, para que a pro du ção na -
ci o nal de le i te, que era de 7,9 li tros em 1975, ul tra pas-
sas se os 20 bi lhões de li tros nes te ano. Não se con se-
gue, de uma dia para ou tro, esse cres ci men to, que é
fru to de tec no lo gia e de ter mi na ção.

Gos ta ria de apro fun dar-me nes se as sun to, Sr.
Pre si den te, mas o tem po não me per mi te. Não pos so,
en tre tan to, de i xar de re gis trar o que já foi ma ni fes ta-
do: a in cor po ra ção do cer ra do bra si le i ro. Hoje, 40% da 
pro du ção de grãos do País vêm dos cer ra dos bra si le i-
ros. Tam bém é im por tan te des ta car que, no Bra sil, ex -
plo ra mos pou co mais de 20% das nos sas ter ras agri -
cul tá ve is, en quan to os Esta dos Uni dos ex plo ram em
tor no de 95% da sua área. Te mos um gran de po ten ci-
al, e, por isso, os pa í ses de sen vol vi dos pro cu ram con -
ter o nos so cres ci men to e, prin ci pal men te, pro cu ram
fa zer com que as ações bra si le i ras se jam di fi cul ta das
pe las gran des bar re i ras im pos tas.

Enfa ti zo o cres ci men to da pro du ção de car ne
bo vi na, de car ne su í na, que cres ceu três ve zes, e de
car ne de fran go, que cres ceu dez ve zes. É a pro du ção
bra si le i ra en tran do no mer ca do mun di al com qua li da-
de, com pro du ti vi da de, com pos si bi li da de de dis pu ta.

No se tor de hor ta li ças, em 1980, a nos sa área
plan ta da era de 700 mil hec ta res, com pro du ção de
nove mi lhões de to ne la das. Em 1999, 19 anos de po is,
ape nas 159 mil hec ta res fo ram in cor po ra dos. Ha via
859 mil hec ta res plan ta dos, e ele va mos a pro du ção
para 14 mi lhões de to ne la das. Essa mar ca é ex clu si-
va men te re sul ta do de pes qui sa.

As fru tas do semi-ári do es tão ocu pan do, cada
vez mais, es pa ço na mesa do con su mi dor bra si le i ro,
mas tam bém se tem bus ca do, de ma ne i ra cla ra, sua
par ti ci pa ção no mer ca do mun di al.

O Bra sil, hoje, é o se gun do ma i or pro du tor de
soja do mun do. E so mos im ba tí ve is em pro du ti vi da de
e em qua li da de. Por isso, ame ri ca nos e eu ro pe us pro -
cu ram, de toda for ma, di fi cul tar nos so cres ci men to e
nos sa par ti ci pa ção no mer ca do.

Des ta co, so bre tu do, as pes qui sas fe i tas com tri -
go, to ma te e mi lho. Cres ce, de ma ne i ra as sus ta do ra,
a nos sa pro du ti vi da de, con se guin do al guns pro du to-
res bra si le i ros ob ter 12 mil ou 13 mil qui los por hec ta-
re, já se apro xi man do dos pro du to res ame ri ca nos.

Qu e ro, es pe ci al men te, agra de cer aos téc ni cos
da Embra pa, por in ter mé dio do seu Pre si den te Alber -
to Du que Por tu gal, em re la ção ao zo ne a men to agrí -
co la. Eu es ta va no Mi nis té rio da Agri cul tu ra quan do
ini ci a mos o pro ces so de iden ti fi car, no Bra sil, as me -
lho res áre as, as me lho res lo ca li za ções, as me lho res
con di ções cli má ti cas e os me lho res mo men tos para
que os pro du to res, sen do ori en ta dos, cor res sem
me nos ris cos na sua ati vi da de. Com com pe tên cia e
efi ciên cia, a Embra pa ar ti cu lou esse pro ces so em
todo o País, do tan do-o hoje do cha ma do zo ne a men-
to agrí co la.

Meus cum pri men tos aos téc ni cos, pes qui sa do-
res e fun ci o ná ri os da Embra pa! Sem o zo ne a men to
agrí co la, o Bra sil não se ria o mes mo e o nos so pro du-
tor não te ria con di ção de de sem pe nhar sua fun ção.

O Sr. José Alen car (PL – MG) – V. Exª me per -
mi te um apar te?

O SR. ARLINDO PORTO (PTB – MG) – Con ce-
do o apar te, com pra zer, a V. Exª.

O Sr. José Alen car (PL – MG) – Se na dor Arlin -
do Por to, peço esta par ti ci pa ção para me con gra tu lar
com V. Exª pelo pro nun ci a men to que faz, as sim como
com o Se na dor Iris Re zen de, ex-Mi nis tro da Agri cul tu-
ra como V. Exª. So mos tam bém tes te mu nhas, emi-
nen te Se na dor Arlin do Por to, do tra ba lho da Embra -
pa. So mos con su mi do res de al go dão e te mos acom -
pa nha do todo o es for ço na ci o nal, es pe ci al men te o es -
for ço e o su ces so da par ti ci pa ção da Embra pa nes se
seg men to. Assis ti mos de per to ao que acon te ceu, por 
exem plo, no Esta do de Mato Gros so, onde ob ti ve mos
não só qua li da de como pro du ti vi da de in com pa rá ve is.
É esse o tra ba lho da Embra pa, des se pes so al al ta-
men te qua li fi ca do e de di ca do, como ne nhum ou tro no 
Bra sil. Con gra tu lo-me com V. Exª nes sa ho me na gem
a essa em pre sa de pes qui sa agrí co la, de que to dos
nos or gu lha mos. Te nho tam bém co nhe ci men to da
exis tên cia de uma uni da de da Embra pa em Cam pi na
Gran de, im por tan te ci da de do in te ri or da Pa ra í ba,
Esta do que foi pro du tor de al go dão em ou tros tem-
pos. Hoje, a Embra pa está de sen vol ven do, por meio
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de sua uni da de de Cam pi na Gran de, a pro du ção de
al go dão co lo ri do, a par tir do qual se pro duz um te ci do
que não ne ces si ta de tin gi men to. E, como o Nor des te
bra si le i ro pos sui, em de ter mi na das re giões do ser tão,
con di ções ex cep ci o na is de lu mi no si da de, cli ma, ter -
re no – al gu mas áre as são até pa re ci das com o Egi to,
onde se pro duz o al go dão mais caro e mais dis pu ta do
do mun do –, es pe ra mos que não só a Pa ra í ba como
toda o Nor des te bra si le i ro, vo ca ci o na do para a pro du-
ção de al go dão, en con tre con di ções para re cu pe rar a
pro du ção que ob te ve no pas sa do, quan do foi, de cer -
ta for ma, lí der na ci o nal em al go dões de fi bra lon ga e
fi bra mé dia. Con gra tu lo-me com V. Exª, Se na dor
Arlin do Por to, como um dos bra si le i ros que co nhe cem
de per to o tra ba lho da Embra pa, vis to que te mos con -
su mi do pro du tos de qua li da de ex cep ci o nal, gra ças ao 
tra ba lho re a li za do por aque la em pre sa. Meus pa ra-
béns a to dos que ti ve ram a ini ci a ti va de pres tar essa
ho me na gem a essa em pre sa bra si le i ra que é or gu lho
na ci o nal. Mu i to obri ga do.

O SR. ARLINDO PORTO (PTB – MG) – Agra de-
ço ao Se na dor José Alen car a con tri bu i ção dada ao
nos so pro nun ci a men to. S. Exª, que é gran de con su-
mi dor de pro du tos ob ti dos a par tir da nos sa ati vi da de
ru ral, tes te mu nha a qua li da de e, so bre tu do, a pro du ti-
vi da de al can ça das gra ças ao tra ba lho da Embra pa.
Isso me dá tran qüi li da de para fa zer este pro nun ci a-
men to, com a for ça da emo ção de ter par ti ci pa do ati-
va men te des se pro ces so jun to com a Embra pa du-
ran te al gum tem po. Te nho a emo ção de tra zer ao co -
nhe ci men to da Casa e da Na ção a im por tân cia des sa
em pre sa.

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

O SR. ARLINDO PORTO (PTB – MG) – Com
mu i to pra zer, ouço o Se na dor Pe dro Si mon, ex-Mi nis-
tro da Agri cul tu ra.

O Sr. Pe dro Si mon (PMDB – RS) – Fe li ci to V.
Exª e a Casa, pela opor tu ni da de des sa im por tan te
ho me na gem à Embra pa. Não há dú vi da de que,
quan do ima gi na mos as pos si bi li da des do Bra sil no fu -
tu ro, a Embra pa é um exem plo de que é pos sí vel nos
trans for mar mos numa Na ção de pri me i ra li nha, de
pri me i ro mun do. A Embra pa é um exem plo da nos sa
com pe tên cia, da nos sa ca pa ci da de, da nos sa gran de
pers pec ti va de ace i tar mos qual quer de sa fio em ter -
mos da qui lo que ela pro duz. A Embra pa é um or gu lho
para nós. Qu an do fui Mi nis tro da Agri cul tu ra, o jor nal
O Esta do de S.Pa u lo pu bli cou a no tí cia de que o Mi -
nis té rio da Agri cul tu ra era o que mais ti nha ver bas de
bol sas de es tu do no ex te ri or, di zen do que isso era um
des per dí cio, uma fór mu la ab sur da, um gas to inú til,

des ne ces sá rio. Re u ni mo-nos, o Pre si den te José Sar -
ney nos cha mou para uma con ver sa, e con se gui mos
mos trar – e des ta Tri bu na se mos trou – que aque las
ver bas re pre sen ta vam me nos do que um ter ço do que 
de ve ri am ser, pois bra si le i ros se es pe ci a li za vam no
ex te ri or e vi nham para a Embra pa, para tra zer co nhe-
ci men to para o País e a pos si bi li da de de este se de -
sen vol ver e pro gre dir. Não te nho dú vi da em afir mar
que con si de ro a Embra pa, no se tor agrí co la, e a Pe -
tro bras, no ou tro lado, as duas em pre sas bra si le i ras
que se co lo cam de for ma igual a qual quer ou tra em -
pre sa no mun do e mos tram a com pe tên cia e a ca pa-
ci da de da nos sa gen te, do nos so povo. No Rio Gran -
de do Sul, tam bém exis te a Embra pa, com vá ri as uni -
da des, e ali, como em qual quer ou tro lu gar em que se
en con tra, essa em pre sa é exem plo de ad mi ra ção e
de res pe i to por par te de to dos. Lem bro-me de, quan -
do es ta va no Mi nis té rio da Agri cul tu ra, le vei o Pre si-
den te José Sar ney a uma uni da de da Embra pa no
cen tro de Bra sí lia. S. Exª fi cou im pres si o na do com os
avan ços da bi o tec no lo gia em pre ga da pela Embra pa,
a de mons tra ção real e con cre ta do que po de mos fa -
zer. A Embra pa de ve ria ter o tri plo da ver ba que re ce-
be, e de ve ría mos apos tar tudo nes sa em pre sa que
nos dá tan to or gu lho e pers pec ti va, sen do o ca mi nho
mais cer to para o que ha ve re mos de ser no fu tu ro. Fe -
li ci to-o por sua bri lhan te pas sa gem pela Embra pa e o
Se na dor Iris Re zen de, que, como V. Exª, ocu pou esta
tri bu na e o Mi nis té rio da Agri cul tu ra. Mu i to obri ga do.

O SR. ARLINDO PORTO (PTB – MG) – Agra de-
ço, Se na dor Pe dro Si mon, o apar te de V. Exª. Enquan -
to es ti ve no Mi nis té rio, pro cu rei vá ri as ve zes o seu ga -
bi ne te aqui nes ta Casa, bus can do ori en tar-me, re ce-
ber sub sí dio e ou vir a sua ex pe riên cia, como tam bém
fa zia com o ex-Mi nis tro Iris Re zen de. A nos sa pas sa-
gem pelo Mi nis té rio nos ga ran tiu o sen ti men to da im -
por tân cia da ati vi da de ru ral e, so bre tu do, o re co nhe ci-
men to àque les que tra ba lham ar du a men te.

V. Exª le van tou uma ques tão que pre o cu pa a to -
dos nós: é res pon sa bi li da de do Con gres so Na ci o nal
dis cu tir a ques tão or ça men tá ria. Co nhe ce mos as li mi-
ta ções que o Go ver no en fren ta, as sim como suas pri -
o ri da des, mas não nos po de mos dis tan ci ar da res-
pon sa bi li da de de cada um de vi a bi li zar re cur sos, in -
clu in do-os no Orça men to. E fi ca mos apre en si vos ao
ve ri fi car hoje que o li mi te apro va do no Orça men to
para a Embra pa é de R$108 mi lhões, o que sig ni fi ca
pou co mais de R$9 mi lhões por mês. No en tan to,
seus cus tos ope ra ci o na is e pes qui sas não po dem ser
de fi ni dos ama nhã ou de po is, mas na que le mo men to.
A in ter rup ção de uma pes qui sa se gu ra men te traz pre -

Junho de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-fe i ra  20 12485

    291JUNHO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



ju í zos enor mes e, às ve zes, ir re cu pe rá ve is. Esta mos,
sim, pre o cu pa dos com isso.

Faço aqui um ape lo ao Sr. Mi nis tro da Agri cul tu-
ra: que dê pri o ri da de à Embra pa, bus can do a uti li za-
ção dos re cur sos, re pas san do-os no mo men to ade-
qua do – isso é im por tan te. A Embra pa tem hoje R$4
mi lhões de dé fi cit men sal. Assim, a pes qui sa não
avan ça e não con se gue ob ter re sul ta dos.

Con cla mo as Srªs e os Srs. Se na do res.

(O Sr. Pre si den te faz soar a cam pa i nha.)

O SR. ARLINDO PORTO  (PTB – MG) – Te nho
cons ciên cia de que o nos so Mi nis tro es ta rá aten to a
essa ques tão, bus can do vi a bi li zar a apli ca ção dos re -
cur sos.

O Sr. Ro ber to Re quião (PMDB – PR) – Per mi-
te-me V. Exª um apar te?

O SR. ARLINDO PORTO (PTB – MG) – Sr. Pre -
si den te, com o má xi mo pra zer, gos ta ria de con ce der
mais esse apar te ao Se na dor Ro ber to Re quião, com
a per mis são de V. Exª.

O Sr. Ro ber to Re quião (PMDB – PR) – Se na-
dor Arlin do Por to, re cen te men te, no Bom Dia Bra sil,
es cu tá va mos um Pre si den te di zer que a agri cul tu ra
era a ati vi da de mais im por tan te do seu país. Não era
o nos so Pre si den te; era o Bush, e o país eram os
Esta dos Uni dos. A Embra pa me re ce as ho me na gens
que está re ce ben do nes te mo men to na tri bu na do Se -
na do, mas me re ce mais do que isso. Os fun ci o ná ri os
es tão há oito anos sem au men to, e os R$4 mi lhões de 
dé fi cit não sig ni fi cam mais do que uma pro pa gan da
do Go ver no Fe de ral, de um mi nu to, nas re des de te le-
vi são bra si le i ra – uma in ser ção tal vez. A pes qui sa e a
ex ten são pre ci sam vol tar a ter no Bra sil a im por tân cia
que ti ve ram no pas sa do e que o Bush dá à agri cul tu ra
ame ri ca na. É pre ci so que se re sol va o pro ble ma sa la-
ri al dos fun ci o ná ri os e das ver bas de pes qui sa e ex -
ten são. Hoje, bri ga mos por uma su per sa fra de 100
mi lhões de to ne la das, en quan to os Esta dos Uni dos
co lhem 440 mi lhões de to ne la das. O sub sí dio à soja
ame ri ca na é qua se igual ao va lor que o Bra sil con se-
gue com a to ta li da de da soja ex por ta da. Nós fa tu ra-
mos US$4 bi lhões, e o sub sí dio ame ri ca no é de cer ca
de US$3 bi lhões. O mi la gre ame ri ca no, além do es for-
ço na pes qui sa e do re co nhe ci men to da im por tân cia
da agri cul tu ra, apóia-se em sub sí di os e ga ran tia de
pre ço mí ni mo para os pro du to res, como, por exem plo,
so bre um pla ne ja men to in di ca ti vo no zo ne a men to
agrí co la a que V. Exª se re fe riu. Os ame ri ca nos fa zem
com que o Esta do par ti ci pe com 40% do cus to do se -
gu ro-agrí co la. Nós pre ci sa mos re co nhe cer de fi ni ti va-
men te a Embra pa e a Ema ter como ór gãos fun da-

men ta is para um de sen vol vi men to equi li bra do do
nos so País. Que, nes te dia de ho me na gem, a Embra -
pa re ce ba mais que ho me na gens, mas, como V. Exª
mes mo in di cou, uma pre o cu pa ção con sis ten te na ori -
en ta ção do Orça men to dos pró xi mos anos. Que se -
jam as de cla ra ções e com pro mis sos com a pes qui sa,
com a ex ten são e a agri cul tu ra fa tor de de fi ni ção para
a es co lha do pró xi mo Pre si den te da Re pú bli ca. Cum -
pri men to V. Exª e o Se na dor Iris Re zen de pe las bri -
lhan tes pa la vras, pela ma ni fes ta ção cla ra que fi ze ram
na tri bu na, mas con ci to e in ci to o Se na do da Re pú bli-
ca a re sis tir e de fen der de fi ni ti va men te a ex ten são, a
pes qui sa e a agri cul tu ra.

(O Sr. Pre si den te faz soar a cam pa i nha.)

O SR. ARLINDO PORTO (PTB – MG) – Agra de-
ço o apar te de V. Exª, que, como Pre si den te da Co -
mis são Con jun ta do Mer co sul, tem fe i to um tra ba lho
in ten so no sen ti do de va lo ri zar o Bra sil no con jun to do 
Mer co sul e o Mer co sul no con jun to da pro du ção in ter-
na ci o nal. Re cen te men te, em en con tro com Par la-
men ta res ame ri ca nos e de po is com Par la men ta res
fran ce ses, ti ve mos a opor tu ni da de exa ta men te de
dis cu tir a im por tân cia da nos sa par ti ci pa ção nes se
mer ca do e a nos sa va lo ri za ção nes se sis te ma.

Re gis tro a pre sen ça do Se cre tá rio-Exe cu ti vo do
Mi nis té rio da Agri cul tu ra, Dr. Már cio For tes, na tri bu na
de hon ra. Re ce ba tam bém a nos sa ho me na gem e a
trans mi ta ao Sr. Mi nis tro, por que a ho me na gem à
Embra pa é uma ho me na gem ao Mi nis té rio e ao pro -
du tor ru ral bra si le i ro. Boas-vin das à nos sa Casa.
Agra de ce mos a pre sen ça de V. Exª.

Qu e ro re gis trar, tam bém em ho me na gem à Se -
na do ra He lo í sa He le na, que tan to de fen de os pe que-
nos pro du to res, que a Embra pa faz ex tra or di ná rio tra -
ba lho de pes qui sa com os pe que nos pro du to res e em
re la ção aos pro du to res do Pro naf e do Pro ce ra, bus -
can do no vas al ter na ti vas de ren da para aque les pro -
du to res, para que, mes mo num am bi en te de sub sis-
tên cia, pos sam sair des sa con di ção e con tri bu ir com o 
cres ci men to do nos so País.

Sr. Pre si den te, ca mi nho para o en cer ra men to.
Per doe-me V. Exª, mas os apar tes va lo ri za ram o meu
pro nun ci a men to.

Gos ta ria ain da de des ta car al guns de ta lhes. A
Embra pa tem 275 acor dos de co o pe ra ção téc ni ca in -
ter na ci o nal, com 56 pa í ses, o que mos tra que es ta-
mos pre sen tes em gran de par te do mun do.

Pes qui sa é pro du ti vi da de e qua li da de, e é isso
que a Embra pa faz com mu i ta com pe tên cia. Os meus
cum pri men tos à fa mí lia em bra pi a na pela de di ca ção,
es for ço e tra ba lho – tra ba lho que se re su me em efi -
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ciên cia, efi ciên cia que se tra duz em pro du ti vi da de,
co lo can do o Bra sil como cam peão em pro du ti vi da de
de car ne, soja, suco de la ran ja e açú car.

A Embra pa, com a sua efi ciên cia, pro mo ve no
mer ca do na ci o nal, ape nas no agro ne gó cio, ex por ta-
ção de US$23 bi lhões, como acon te ceu no ano pas -
sa do, com a im por ta ção ape nas de US$4 bi lhões e
um su pe rá vit de US$19 bi lhões.

Co i ta do do Bra sil se não fos se o se tor agro pe-
cuá rio. O seu dé fi cit se ria mu i to gran de, e na tu ral men-
te a nos sa eco no mia não es ta ria em con di ção tão
con for tá vel, não obs tan te a gran de cri se que en fren-
ta mos.

Não pos so con ti nu ar, Sr. Pre si den te, as sim re -
co nhe ço, mas que ro ape nas sa li en tar que te re mos,
sim, pos si bi li da de de va lo ri zar aqui lo que te mos. Este
é o mo men to de va lo ri zar mos a Embra pa e, as sim, a
pes qui sa. Se va lo ri za mos a pes qui sa, va lo ri za mos a
pro du ção; se va lo ri za mos a pro du ção, va lo ri za mos a
qua li da de. E aí, sim, bus can do pro du ti vi da de, pes qui-
sa, ex ten são e qua li da de, po de re mos ter cer te za de
que con ti nu a re mos co lhen do, co lhen do uma gran de
sa fra de grãos, car ne e le i te. Hoje, po rém, quem está
co lhen do uma gran de sa fra é a Embra pa. Não ape nas
com esta ho me na gem, mas prin ci pal men te a co lhe i ta
do re co nhe ci men to. É nes se sen ti do que que ro cum -
pri men tar, na pes soa do seu pre si den te, to dos os em -
bra pi a nos.

Obri ga do, Sr. Pre si den te.

Du ran te o dis cur so do Sr. Arlin do Por -
to, 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. Mo za ril do
Ca val can ti, 4º Se cre tá rio.

Du ran te o dis cur so do Sr. Arlin do Por -
to, o Sr. Mo za ril do Ca val can ti, 4º Se cre tá rio
de i xa a ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu-
pa da pelo Sr. 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) – Sa be mos da im por tân cia da ho me na gem que
ora faz o Se na do Fe de ral aos 29 anos de exis tên cia
da Embra pa, em pre sa ge nu i na men te bra si le i ra com
re le van tes ser vi ços pres ta dos a nos sa agri cul tu ra,
ao nos so país. 

Em fun ção da im por tân cia des se ani ver sá rio, a
Mesa tem que abrir uma ex ce ção e per mi tir, com a
con des cen dên cia do Se na dor Ro ber to Sa tur ni no,
que está ins cri to em pri me i ro lu gar, que o Se na dor Jo -
nas Pi nhe i ro pos sa se pro nun ci ar so bre o even to,

uma vez que sa be mos que S. Exª é um dos pi la res na
de fe sa da agri cul tu ra nes ta Casa. Ja ma is po de ría mos
ne gar esta opor tu ni da de de ocu par a tri bu na ao no bre
re pre sen tan te de Mato Gros so, mas o fa re mos sem
pre ju í zo dos que, já ins cri tos, de se jam fa zer uso da
pa la vra para co mu ni ca ções ina diá ve is ou como li de-
ran ças par ti dá ri as.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da-
res) – Con ce do a pa la vra ao emi nen te Se na dor Jo nas
Pi nhe i ro. Te nho cer te za de que S. Exª, tan to quan to
os ou tros, bem ex pres sa rá os sen ti men tos de so li da ri-
e da de e de ad mi ra ção à Embra pa bra si le i ra.

O SR. JONAS PINHEIRO (PFL – MT.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, agra de ço ao Se na dor
Ro ber to Sa tur ni no por me ce der a sua vez. Gos ta ria
que não hou ves se pre ju í zo al gum a S. Exª por essa
ces são.

Pre za dos Sr. Dr. Már cio For tes de Alme i da, Se -
cre tá rio Exe cu ti vo do Mi nis té rio da Agri cul tu ra, Pe-
cuá ria e Abas te ci men to, Dr. Alber to Du que Por tu gal,
Pre si den te da Embra pa, Di re to res, Téc ni cos e Fun ci-
o ná ri os aqui pre sen tes, es ta mos hoje aqui re u ni dos
para pres tar uma ho me na gem es pe ci al à Embra pa,
em pre sa bra si le i ra tão co nhe ci da e res pe i ta da em
todo o País e no ex te ri or. A Embra pa, em 29 anos de
exis tên cia, já es cre veu uma his tó ria dig na de lou vo res
e é mo ti vo de or gu lho para nós, bra si le i ros.

Na dé ca da de 70, o Bra sil, im pul si o na do pelo
Go ver no Fe de ral, es ta va em fran co pro ces so de de-
sen vol vi men to. Cri a ram-se, à épo ca, vá ri as em pre sas
pú bli cas. Entre elas, fo ram cri a das a Embra pa e a sua
irmã gê mea, a Embra ter. A pri me i ra, de di ca da à pes -
qui sa e a se gun da, com a res pon sa bi li da de de le var
ao pro du tor-ru ral e sua fa mí lia no vas tec no lo gi as agrí -
co las e ori en ta ções nas áre as de sa ú de, de nu tri ção e 
de edu ca ção, cum prin do o tra ba lho de ex ten são ru ral.
As duas se com ple ta vam.

Mais adi an te, mu i tas des sas em pre sas fo ram
re es tru tu ra das ou até ex tin tas. A Embra ter foi, su má-
ria e in de fen sa vel men te, ex tin ta pelo Pre si den te Col -
lor, que, numa ati tu de equi vo ca da e im pen sa da, co -
me teu esse erro la men tá vel, rom pen do o li a me cri a do
pela po lí ti ca agrí co la da que le tem po, de bi li tan do, em
todo o País, o ser vi ço de ex ten são ru ral, que ti nha na
Embra ter o seu ar ri mo téc ni co e fi nan ce i ro.

Con tu do, a Embra pa pôde con ti nu ar. O obs cu-
ran tis mo do go ver no da épo ca não a atin giu. Re sis-
ten te, con so li dou-se mais ain da no País, onde está
pre sen te em to das as re giões, com um pólo de pes -
qui sa con cer nen te às pe cu li a ri da des lo ca is e às ne -
ces si da des do pú bli co pri o ri tá rio – os pro du to res ru ra-
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is. Fa lar em pes qui sa agro pe cuá ria no Bra sil é fa lar
em Embra pa.

Nes se tra ba lho tão es pe ci al, a Embra pa con ta
com mais de dois mil pes qui sa do res com mes tra do,
dou to ra do e pós-dou to ra do. São pes qui sa do res que
têm con se gui do mos trar ao mun do ci en tí fi co a sua ca -
pa ci da de, o va lor e a efi ciên cia da pes qui sa agro pe-
cuá ria bra si le i ra.

Fos sem só es sas pes qui sas, a Embra pa já te ria
fe i to mu i to pelo País, mas o seu de sen vol vi men to ex -
cep ci o nal traz, no seu bojo, um re tor no so ci al de gran -
de va lor, quer seja pe los em pre gos que gera, quer
seja pe los be ne fí ci os que a so ci e da de pode dele au -
fe rir. A so ci e da de em ge ral pode não sa ber mu i to bem 
como ela usu frui de to dos es ses ga nhos, mas o pro -
du tor ru ral e os téc ni cos em agri cul tu ra, em pe cuá ria,
em bi o lo gia, em nu tri ção, em ad mi nis tra ção e em eco -
no mia sa bem-no de so bra. E o Go ver no tam bém.

Ape sar de to dos es ses fe i tos, duas ques tões in -
co mo dam-me na Embra pa: o sa lá rio dos ser vi do res e
as suas con di ções de tra ba lho. Sei que não é cul pa
dos fun ci o ná ri os nem da di re to ria. O Go ver no di ria
tam bém que não é cul pa sua, que são con tin gên ci as
da si tu a ção fi nan ce i ra do país que o obri ga man ter, às 
ve zes, sa lá ri os ba i xos como for ma de con tro lar os
gas tos pú bli cos. Po rém, sa be mos tam bém que esse
es for ço da Embra pa tem fe i to com que haja uma cor -
re ção anu al do sa lá rio dos seus téc ni cos e fun ci o ná ri-
os, além dos bô nus que têm to dos os anos.

É de se la men tar que, para isso, seja pre ci so man -
ter sa lá ri os de fa sa dos como es tão atu al men te os dos
ser vi do res da Embra pa. É pre ci so que o Go ver no tra ce
pri o ri da des in te lec tu a is tam bém. Essas pes so as têm
que ser va lo ri za das e não será ape nas com fo gos de ar-
ti fí ci os que a Embra pa con ti nu a rá ca mi nhan do nes ta tri -
lha in ve já vel que ela tra çou até aqui. Mu i to além dis so, é
pre ci so que seus ci en tis tas, mas tam bém to dos os seus
ou tros ser vi do res, se jam re co nhe ci da men te re mu ne ra-
dos com sa lá ri os jus tos e re a is.

Fa lei tam bém das con di ções de tra ba lho...
O Sr. Mo re i ra Men des (PFL – RO) – Per mi-

te-me V. Exª um apar te?
O SR. JONAS PINHEIRO (PFL – MT) – Com

mu i to pra zer, emi nen te Se na dor Mo re i ra Men des.
O Sr. Mo re i ra Men des (PFL – RO) – Ilus tre Se -

na dor Jo nas Pi nhe i ro, ouvi aten ta men te os inú me ros
apar tes so li ci ta dos ao ora dor an te ri or e me re ser vei
para fa zer apar te exa ta men te ao pro nun ci a men to de
V. Exª. Não que o ora dor que o an te ce deu não o me re-
ces se, mas por que vejo em V. Exª uma fi gu ra que
pode, ver da de i ra men te, tra zer para si o que é a

Embra pa no País. Aqui lem bro da uni da de des cen tra-
li za da do meu Esta do, Ron dô nia. Qu e ro di zer que não 
pos so ima gi nar a nos sa his tó ria, a cons tru ção des se
for te Esta do de Ron dô nia sem a pre sen ça da Embra -
pa, dos seus pes qui sa do res, do tra ba lho que essa
em pre sa que or gu lha a to dos os bra si le i ros de sen vol-
veu no meu Esta do. So li ci to a V. Exª que, além de me
per mi tir ho me na ge ar a Embra pa na pes soa do Dr.
Alber to Por tu gal, aqui pre sen te, e na pes soa do Dr.
Már cio For tes, re pre sen tan te do Mi nis té rio da Agri cul-
tu ra, per mi ta-me ex pres sar re co nhe ci men to mu i to es -
pe ci al a to dos os 150 em pre ga dos da ins ti tu i ção em
meu Esta do. E que ro fazê-lo na pes soa do Dr. New ton
de Lu ce na Cos ta, hoje um gran de pes qui sa dor, um
gran de ci en tis ta que di ri ge a uni da de cen tra li za da de
Por to Ve lho. Gos ta ria ain da de di zer a V. Exª, Se na dor
Jo nas Pi nhe i ro, que a Embra pa de Ron dô nia já pres -
tou re le van tes ser vi ços à pes qui sa agro pe cuá ria no
País. Pos so ci tar aqui al guns ca sos de pes qui sas vol -
ta das para a pe cuá ria de le i te, os con sór ci os agro flo-
res ta is, hoje tão em moda quan do se tra ta do meio
am bi en te, a re cu pe ra ção de áre as de gra da das, no va-
men te o meio am bi en te en vol vi do, pes qui sas so bre o
uso de bu ba li nos para tra ção ani mal, mas es pe ci al-
men te a pes qui sa de sen vol vi da pela Embra pa, no
Esta do de Ron dô nia, com re la ção ao café Co ni lon,
pro du zin do clo nes e mu das de alta es pe ci a li za ção,
sen do, hoje, o ma i or cen tro de pes qui sa do café Co ni-
lon do País, o que mu i to nos or gu lha. Assim, com este 
apar te que V. Exª tão gen til men te me con ce de, gos ta-
ria de fa zer esta ho me na gem a toda a Embra pa, mas
es pe ci al men te àque les 150 em pre ga dos e à di re ção
da Embra pa, no Esta do de Ron dô nia, que tão re le-
van tes ser vi ços já pres ta ram à agro pe cuá ria de Ron -
dô nia e ao Bra sil.

O SR. JONAS PINHEIRO (PFL – MT) – Mu i to
obri ga do, emi nen te Se na dor Mo re i ra Men des. Em
bom mo men to, V. Exª lem bra do Dr. New ton, um ex ce-
len te téc ni co que está fa zen do um tra ba lho so bre o
zo ne a men to agro e co nô mi co e eco ló gi co no Esta do
de Ron dô nia, o qual está ser vin do de base para for -
ma li zar mos o es tu do com res pe i to ao uso do solo na -
que le Esta do e em todo o País.

Fa lei tam bém nas con di ções de tra ba lho. Há ca -
sos de real li mi ta ção fi nan ce i ra para a Embra pa. Re -
co nhe ço que Mi nis té rio da Agri cul tu ra, por in ter mé dio
do Mi nis tro da Agri cul tu ra, Dr. Már cio For tes, vem fa -
zen do um es for ço todo es pe ci al para que a Embra pa
não ve nha a so frer so lu ção de con ti nu i da de nas suas
ações. Inclu si ve, to mei co nhe ci men to de que o Se-
nhor Pre si den te da Re pú bli ca está trans fe rin do à
Embra pa, por meio de de cre to, re cur sos no va lor de
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R$123 mi lhões, tudo isso para que não in ter rom pa os
seus tra ba lhos.

Em di ver sas si tu a ções, al guns des ses pro je tos
não po dem ser  exe cu ta dos in te gral men te, ou não po -
di am, da dos os cor tes de re cur sos ou a sua não li be-
ra ção opor tu na. Pro je tos de pes qui sa, pe las suas pró -
pri as ca rac te rís ti cas, não po dem so frer so lu ção de
con ti nu i da de, sob pena de com pro me ter todo o  tra -
ba lho re a li za do até en tão, prin ci pal men te em re la ção
às pes qui sas agro pe cuá ri as, que, além dis so, es tão
con di ci o na das aos ci clos da na tu re za.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, essa si tu-
a ção deve me re cer do Go ver no um tra to mais ade-
qua do e de fi ni ti vo. Da for ma como está, a Embra pa,
qua se sem pre, é for ça da a tra ba lhar com ma te ri al ob -
so le to, ou adap ta do, com os qua is ela não faz só pes -
qui sas, mas mi la gres, às ve zes.

O Sr. Ri car do San tos (Blo co/PSDB – ES) –
Per mi te-me V. Exª um apar te?

O SR. JONAS PINHEIRO (PFL – MT) – Ouço V.
Exª com pra zer.

O Sr. Ri car do San tos (Blo co/PSDB – ES) – Se -
na dor Jo nas Pi nhe i ro, gos ta ria de me as so ci ar ao pro -
nun ci a men to de V. Exª e, da mes ma for ma, aos pro -
nun ci a men tos que aqui já fo ram apre sen ta dos pe los
ex-Mi nis tros Iris Re zen de, Arlin do Por to e ao apar te
do ex-Mi nis tro Pe dro Si mon. Esta ho me na gem é jus ta
e le gí ti ma, pois é im pos sí vel con ce ber o de sen vol vi-
men to da agri cul tu ra bra si le i ra sem a Embra pa. Tive
uma re la ção mu i to pró xi ma com a Embra pa, quan do
ocu pei o car go de Se cre tá rio da Agri cul tu ra do Espí ri-
to San to e, por meio de uma par ce ria en tre a Embra pa
e a nos sa em pre sa de pes qui sa lo cal, que na épo ca
se cha ma va Enca pa, de sen vol ve mos pro gra mas de
alta re le vân cia para a nos sa re gião, na área do café,
pe cuá ria le i te i ra, fru ti cul tu ra e grãos. Por tan to, nes te
rá pi do apar te, para dar opor tu ni da de a ou tros, que ro
me con gra tu lar com a em pre sa pe los seus 29 anos e
pelo belo tra ba lho que vem de sen vol ven do, fru to da
or ga ni za ção, da com pe tên cia e da dis ci pli na de tra ba-
lho de seus téc ni cos pes qui sa do res e fun ci o ná ri os.
Qu e ro ain da cum pri men tar o Dr. Alberto Du que Por tu-
gal, seu Pre si den te; o Di re tor Téc ni co, Sr. José Ro-
ber to Ro dri gues Pe res, meu con ter râ neo de Ale gre,
no Espí ri to San to; o Dr. Már cio For tes de Alme i da,
ilus tre Se cre tá rio Exe cu ti vo do Mi nis té rio da Agri cul-
tu ra. Pa ra be ni zo no va men te a Embra pa.

O SR. JONAS PINHEIRO (PFL – MT) – Mu i to
obri ga do, emi nen te Se na dor Ri car do San tos.

O Sr. Osmar Dias (PDT – PR) – Se na dor Jo nas
Pi nhe i ro, per mi te-me um apar te?

O SR. JONAS PINHEIRO (PFL – MT) – Sr. Pre -
si den te, o meu pro nun ci a men to não es ta ria com ple to
sem que ou vis se tam bém o Se na dor Osmar Dias, um
pro fis si o nal li ga do à área da agri cul tu ra e com be lís si-
mos ser vi ços pres ta dos não só ao Esta do do Pa ra ná,
mas tam bém a todo País. 

O Sr. Osmar Dias (PDT – PR) – Se na dor Jo nas
Pi nhe i ro, para mim é uma hon ra par ti ci par do pro nun-
ci a men to de V. Exª, por que to dos re co nhe ce mos o
seu pro fun do co nhe ci men to so bre a área da agri cul-
tu ra e a im por tân cia que V. Exª tem, vis to que aqui, no
Se na do Fe de ral, é um dos mais le gí ti mos re pre sen-
tan tes do se tor agro pe cuá rio bra si le i ro.Ra pi da men te,
tam bém gos ta ria de pres tar a mi nha ho me na gem a
essa em pre sa, que é uma una ni mi da de na ci o nal. Não 
co nhe ço nin guém que não diga ser a Embra pa uma
das ma i o res, mais es pe ci a li za das e mais qua li fi ca das
em pre sas de pes qui sas do mun do. A Embra pa é um
or gu lho para o Bra sil. A Embra pa pode ser con si de ra-
da o prin ci pal ins tru men to que le vou o Bra sil, nos úl ti-
mos 22 anos, a au men tar a sua pro du ti vi da de agrí co-
la em 70%. Se che ga mos hoje à bar re i ra dos 100 mi -
lhões de to ne la das, de ve mos mu i to ao fato de ter mos
a Embra pa como a nos sa em pre sa de pes qui sa. Se -
na dor Jo nas Pi nhe i ro, é sem pre mu i to bom po der mos
re co nhe cer que te mos to dos os ins tru men tos para ser 
a ma i or po tên cia de pro du ção agro pe cuá ria do mun -
do. A Embra pa, que é essa una ni mi da de, tem o mais
rico ban co de ge no plas ma do mun do e tem a mais
rica equi pe de pes qui sa do res do mun do. A equi pe de
pes qui sa do res da Embra pa não fica aquém de ne-
nhu ma ou tra equi pe de pes qui sa do res do mun do, es -
ta mos pra ti ca men te jun to aos mais avan ça dos pa í ses
no que se re fe re à pes qui sa agro pe cuá ria. No meu
Esta do, há a Embra pa Soja, a Embra pa Flo res ta, e
em ou tros Esta dos, to das as cul tu ras es tão pra ti ca-
men te pes qui sa das. Assim, po de mos con si de rar que
o ma i or pa tri mô nio que a Embra pa tem é o seu cor po
téc ni co, os seus fun ci o ná ri os, que cons tru í ram essa
em pre sa que nos or gu lha a to dos. Por isso, Se na dor
Jo nas Pi nhe i ro, o meu apar te é mu i to mais do que ho -
me na ge ar a Embra pa, mas re no var sem pre o com-
pro mis so de apo i ar as re i vin di ca ções dos pes qui sa-
do res, dos fun ci o ná ri os e dos di re to res da Embra pa
no que se re fe re a um or ça men to con sis ten te e mais
co e ren te com a im por tân cia que a Embra pa re pre-
sen ta para o Bra sil, não só em re la ção à ques tão sa la-
ri al, que já é bas tan te co nhe ci da, mas tam bém em re -
la ção aos in ves ti men tos ne ces sá ri os para que a
Embra pa con ti nue con tri bu in do para o de sen vol vi-
men to na ci o nal. Se na dor Jo nas Pi nhe i ro, agra de ço a
opor tu ni da de. E digo mais, não te ría mos o Pla no Real 
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e a mo e da es tá vel se não ti vés se mos a Embra pa fa -
zen do com que a agri cul tu ra bra si le i ra fos se a me lhor
agri cul tu ra do mun do.

O SR. JONAS PINHEIRO (PFL – MT) – Mu i to
obri ga do, Se na dor Osmar Dias.

O Sr. Lú dio Co e lho (Blo co/PSDB – MS) – V. Exª 
me per mi te um apar te, Se na dor Jo nas Pi nhe i ro?

O SR. JONAS PINHEIRO (PFL – MT) – Sr. Pre -
si den te, es tou en cer ran do o meu pro nun ci a men to,
mas peço a V. Exª que me con ce da um pou co mais de 
tem po para que eu pos sa ou vir o apar te de um dos
gran des cli en tes da Embra pa, o Se na dor Lú dio Co e-
lho, do Mato Gros so do Sul.

O Sr. Lú dio Co e lho (Blo co/PSDB – MS) – Se -
na dor Jo nas Pi nhe i ro, V. Exª, so zi nho, já se ria su fi ci-
en te para ho me na ge ar a Embra pa em nome do Se na-
do Fe de ral, em nome do Bra sil. Nes te mo men to em
que o nos so País tan to se pre o cu pa com os sub sí di os
con ce di dos à agri cul tu ra, pe los Esta dos Uni dos, pelo
Mer ca do Co mum Eu ro peu, pelo Ja pão, vejo que a
nos sa agri cul tu ra, pra ti ca da nos mais lon gín quos rin -
cões do nos so País, com trans por te di fí cil, fi nan ci a-
men tos qua se im pos sí ve is, con cor re com a agri cul tu-
ra mun di al, ape sar de não re ce ber mos ne nhum sub -
sí dio. A com pe tên cia do agri cul tor bra si le i ro está es -
tre i ta men te li ga da ao de sem pe nho da Embra pa, que
tem au xi li a do mu i to na mu dan ça de ava li a ção da na -
ção bra si le i ra so bre a agri cul tu ra. Hoje, a na ção en -
ten de a im por tân cia da agri cul tu ra para o Bra sil. Ape -
sar de não ter mos sub sí dio al gum, es ta mos ge ran do
a ma i or quan ti da de de em pre gos e de re cur sos ao
País. Sou so li dá rio a V. Exª e te nho em V. Exª o por -
ta-voz para ho me na ge ar a Embra pa. Te mos de ter
cons ciên cia de que pre ci sa mos dar os ins tru men tos
ne ces sá ri os para os tra ba lha do res e ci en tis tas da
Embra pa, para que con ti nu em pres tan do esse re le-
van te ser vi ço à Na ção.

O SR. JONAS PINHEIRO (PFL – MT) – Mu i to
obri ga do, Se na dor Lú dio Co e lho. O apar te de V. Exª,
evi den te men te, vem en ri que cer esta ho me na gem a
nos sa Embra pa.

Sr. Pre si den te, sem que rer to mar mais tem po,
de se jo fe li ci tar o Mi nis tro da Agri cul tu ra, Pra ti ni de
Mo ra es, e, na pes soa do Dr. Alber to Du que Por tu gal,
Pre si den te da Embra pa, e na de seus di re to res, fe li ci-
tar tam bém to dos os ser vi do res des sa va li o sa em pre-
sa, tan to os pes qui sa do res como os de as ses so ria,
os de apo io e os ad mi nis tra ti vos. Qu e ro de i xar aqui,
jun ta men te com as mi nhas con gra tu la ções, meus vo -
tos de con ti nu a do e bri lhan te tra ba lho e de luta por
dias me lho res, para que o Bra sil con ti nue re ce ben do

a gran de con tri bu i ção ci en tí fi ca des sa em pre sa e dela 
con ti nue a se or gu lhar.

Se a Embra pa re ce be hoje to das es sas ho me-
na gens, a que sem dú vi da faz jus, isso sig ni fi ca que
ela tem des ta Casa, bem como do Con gres so Na ci o-
nal, todo o apo io de que pre ci sar, pois nos jul ga mos
de ve do res des se com pro mis so com essa em pre sa,
se qui ser mos va lo ri zar a pes qui sa agro pe cuá ria, res -
guar dar os nos sos re cur sos na tu ra is e o meio am bi-
en te, for ta le cer a nos sa agro pe cuá ria e o nos so ho -
mem do cam po.

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

Du ran te o dis cur so do Sr. Jo nas Pi nhe-
i ro, o Sr. Anto nio Car los Va la da res, 2º
Vice-Pre si den te de i xa a ca de i ra da pre si-
dên cia, que é ocu pa da pelo Sr. Ra mez Te-
bet, Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Srªs e
Srs.Se na do res, é cla ro que a Mesa se as so cia e jun ta
sua voz a to dos os ora do res que, em nome da Casa,
sa u da ram o 29º ani ver sá rio da Empre sa Bra si le i ra de
Pes qui sa Agro pe cuá ria por tão re le van tes ser vi ços
pres ta dos ao nos so País, às pes so as que ha bi tam os
Esta dos do Mato Gros so do Sul e Go iás, além de ou -
tras uni da des da Fe de ra ção, pois a Embra pa se en-
con tra tam bém nos Esta dos do Nor te e do Nor des te,
em todo o Bra sil, con tri bu in do para a me lho ria da qua -
li da de dos nos sos pro du tos.

Como foi sa li en ta do, con si de ro essa efe mé ri-
de de gran de im por tân cia, por que, se não fos se a
agri cul tu ra, não exis ti ria o Pla no Real; se não fos se
a agri cul tu ra e a pe cuá ria, o Bra sil não re gis tra ria li -
ge i ro su pe rá vit na ba lan ça de pa ga men tos, gra ças
ao gran de vo lu me de ex por ta ção de grãos e de car -
ne des te País.

A Mesa se con gra tu la com a Embra pa na pes -
soa do Dr. Por tu gal, de to dos os di re to res e de to dos
seus téc ni cos. A Mesa se con gra tu la com o Mi nis té rio
da Agri cul tu ra na pes soa do Mi nis tro e do seu Se cre-
tá rio-Exe cu ti vo, Dr. Már cio For tes de Alme i da, com
quem te mos di a lo ga do a res pe i to dos in te res ses da
agri cul tu ra e da pe cuá ria des te País.

Por tan to, mais uma vez, nos sas con gra tu la ções
ao Dr. Alber to Por tu gal, a quem já cum pri men tei pes -
so al men te. É pre ci so re gis trar a efi ciên cia da Embra -
pa, abra çar o Dr. Alber to e o mais hu mil de fun ci o ná rio
des sa gran de em pre sa que está a ser vi ço do País. 

O Se na do da Re pú bli ca, por in ter mé dio das vo -
zes que aqui se ma ni fes ta ram e de ou tras que gos ta ri-
am de ter se ma ni fes ta do, for mu la vo tos de con ti nu i-
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da de e pro gres so para a Embra pa, pois o Bra sil pre ci-
sa mes mo de pes qui sa!

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Srªs e
Srs. Se na do res, an tes de pas sar mos à Ordem do Dia, 
há um com pro mis so fe i to pelo Se na dor Anto nio Car -
los Va la da res, quan do pre si dia esta ses são, que será
hon ra do, em de cor rên cia da ne ces si da de de o Se na-
do ho me na ge ar a Embra pa.

Assim, con ce do a pa la vra à Se na do ra Ma ria do
Car mo Alves, por cin co mi nu tos, para uma co mu ni ca-
ção ina diá vel.

A SRA. MARIA DO CARMO ALVES (PFL – SE.
Para uma co mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são da
ora do ra.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, tra -
go a esta Casa, nes ta tar de, o re gis tro de um im por-
tan te even to ocor ri do na se gun da-fe i ra, dia 17 de ju -
nho, no meu Esta do, Ser gi pe, na ci da de de Ara ca ju.

Re fi ro-me à ina u gu ra ção do Cen tro de Me mó ria
Lou ri val Bap tis ta, ini ci a ti va da Uni ver si da de Ti ra den-
tes, ins ti tu i ção de en si no su pe ri or que tem a pre o cu-
pa ção com a pre ser va ção da me mó ria cul tu ral de
Ser gi pe.

O Cen tro de Me mó ria tem como ob je ti vo re vi ta li-
zar a me mó ria po lí ti ca Ser gi pe, des de 1940 até os
nos sos dias, por meio da pre ser va ção e di vul ga ção
do acer vo de Lou ri val Bap tis ta, um dos mais no tó ri os
ho mens pú bli cos de meu Esta do e de todo o País. 

Lou ri val Bap tis ta é, sem dú vi da, um vul to da his -
tó ria ser gi pa na. Ba i a no de nas ci men to, mé di co por
for ma ção e po lí ti co por vo ca ção, Lou ri val Bap tis ta
ado tou Ser gi pe como seu lar e seu Esta do de co ra-
ção. Em São Cris tó vão, para onde se mu dou em
1942, ele se ca sou e teve qua tro fi lhos. Foi tam bém
nes sa ci da de que ini ci ou sua tra je tó ria pú bli ca. Foi
De pu ta do Esta du al, en tre 1947 e 1951, Pre fe i to de
São Cris tó vão, de 1951 a 1954, De pu ta do Fe de ral por 
dois man da tos, Go ver na dor de Ser gi pe e Se na dor.
Nes ta Casa Le gis la ti va, Sr. Pre si den te, ele per ma ne-
ceu por 24 anos, re pre sen tan do, de for ma ir re pa rá vel,
os in te res ses dos ser gi pa nos.

Toda a vida pú bli ca de Lou ri val Bap tis ta foi mar -
ca da pela pre o cu pa ção com as con di ções de vida do
povo a quem de di cou toda a sua ati vi da de pú bli ca.
Como Go ver na dor re a li zou vá ri as obras de gran de
im por tân cia, en tre elas po de mos des ta car o Está dio
Esta du al Lou ri val Bap tis ta, co nhe ci do como o Bap tis-
tão; o Edi fí cio Esta do de Ser gi pe e o Tri bu nal de Con -
tas do Esta do.

Mas a gran de obra do en tão Go ver na dor Lou ri-
val Bap tis ta foi pa ci fi car a fa mí lia ser gi pa na.

O acer vo, que já se en con tra à dis po si ção do pú -
bli co, é for ma do por mo bi liá rio, pin tu ras, fo to gra fi as,
co men das e me da lhas, bem como por do cu men tos
que abran gem a his tó ria po lí ti co-ad mi nis tra ti va des se
que foi, e sem pre con ti nu a rá sen do, uma ins pi ra ção a
to dos os ho mens pú bli cos do Bra sil.

Por tudo isso, Sr. Pre si den te, re gis tro essa ini ci-
a ti va da Unit – Uni ver si da de Ti ra den tes, que, além de
lou vá vel, mos tra o ver da de i ro ca rá ter de pre ser va ção
do pas sa do, que deve ter to das aque las ins ti tu i ções
que se pre ten dem sé ri as e que efe ti va men te con tri bu-
em para o seu tem po.

Mu i to obri ga da.
O SR. PRESIDENTE(Ra mez Te bet) – Com a

pa la vra a Se na do ra Emi lia Fer nan des, pelo mes mo
pra zo de cin co mi nu tos, para uma co mu ni ca ção ina -
diá vel.

A SRA. EMILIA FERNANDES (Blo co/PT – RS.
Para uma co mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são da
ora do ra.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o
ob je ti vo da nos sa co mu ni ca ção ina diá vel é tam bém
me as so ci ar às ho me na gens que a Embra pa re ce be
des ta Casa no dia de hoje. Re gis tro que es tão pre-
sen tes nes ta ses são os fun ci o ná ri os, os téc ni cos e o
Di re tor-Pre si den te da Embra pa. Co mu ni co ain da que
re ce be mos um dos úl ti mos lan ça men tos da re vis ta
AgroC&T, pu bli ca ção que ob je ti va man ter a so ci e da-
de bem in for ma da a res pe i to dos avan ços da pes qui-
sa agro pe cuá ria bra si le i ra e a sua con tri bu i ção para o
de sen vol vi men to na ci o nal.

Pres to, por tan to, esta ho me na gem es pe ci al à
Embra pa, na pes soa do Di re tor-Pre si den te Alber to
Du que Por tu gal, à Di re to ria-Exe cu ti va, os Srs. Dan te
Sco la ri, José Ro ber to Ro dri gues Pe res e Bo ni fá cio
Hi de yu ki Na ka su.

Há 29 anos essa ins ti tu i ção se vol ta para uma
das fi na li da des mais sen sí ve is e im por tan tes do de-
sa fio que o mun do nos apre sen ta, que é a ciên cia e
tec no lo gia. Essa en ti da de tem se man ti do fiel à sua
mis são, que é exa ta men te dar vi si bi li da de a so lu ções
para um de sen vol vi men to sus ten tá vel do agro ne gó-
cio bra si le i ro, por meio da ge ra ção, adap ta ção e
trans fe rên cia de co nhe ci men tos e tec no lo gi as em be -
ne fí cio da so ci e da de. Qu an do ele ge como pri o ri da de
a ado ção de me ca nis mos efi ca zes para a ace le ra ção
do pro ces so de ino va ção tec no ló gi ca, além de con tri-
bu ir com sub sí di os na con cep ção de po lí ti cas pú bli-
cas es sen ci a is para um pro ces so em de sen vol vi men-
to, a Embra pa se cons ti tui em um ins tru men to de po lí-
ti ca tec no ló gi ca hoje que está aí a de sa fi ar não ape -
nas o Bra sil, mas o mun do. Não foi por aca so que a

Junho de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-fe i ra  20 12491

    297JUNHO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Embra pa re ce beu o prê mio Ate neu Ro tá rio de 2002,
em São Pa u lo, pelo qual a cum pri men to. Esse prê mio
foi de di ca do à pre ser va ção do meio am bi en te, e a
Embra pa foi es co lhi da por que pri o ri za esse tema em
suas ati vi da des e pro je tos de pes qui sa.

Há mu i tas for mas de ma ni fes tar essa ho me na-
gem. Uma de las é re a fir mar o nos so com pro mis so,
res ga tan do aqui lo que con si de ra mos pri o ri da de: a
po lí ti ca de ação de de sen vol vi men to da ciên cia e
tec no lo gia, in clu si ve para que o País seja res pe i ta do
di an te do mun do. Asso cio-me àque le pen sa men to
se gun do o qual des ti nar re cur sos, va lo ri zar a sua
equi pe de tra ba lho, seus fun ci o ná ri os com bons sa -
lá ri os, com dig ni da de e com va lo ri za ção, aci ma do
que tem sido fe i to até ago ra, é uma ne ces si da de e
uma pri o ri da de.

Con cluo, Sr. Pre si den te, di zen do que, em re la-
ção ao se tor pri va do, é pre ci so cri ar con di ções para
tor nar atra ti vo o in ves ti men to em ciên cia e tec no lo gia.
Em re la ção ao se tor pú bli co de pes qui sa, urge apro -
fun dar a dis cus são so bre o con ce i to de que a ló gi ca
bu ro crá ti ca ad mi nis tra ti va da ciên cia e tec no lo gia di -
fe ren cia-se da ló gi ca do pro ces so que ca rac te ri za o
lu cro de go ver no.

Sa be mos que hoje a agri cul tu ra no Bra sil é res -
pon sá vel por 10% do PIB, que o em pre go ru ral hoje
gira em tor no de apro xi ma da men te 17 mi lhões de
pes so as e que o em pre go do agro ne gó cio está em
tor no de 27 mi lhões de pes so as. Tudo isso deve ser
man ti do como pri o ri da de. É tam bém tra ba lho da
Embra pa o cres ci men to da pro du ção de grãos, a ex -
pan são de fron te i ras agrí co las, o au men to da pro du ti-
vi da de e da qua li da de das la vou ras.

Assim, o su ces so in ques ti o ná vel da Embra pa
está di re ta men te li ga do à va lo ri za ção dos seus ci en-
tis tas, dos seus téc ni cos, dos seus fun ci o ná ri os, em
to dos ní ve is. O Bra sil pre ci sa re ver ter a atu al vi são do
aban do no da pes qui sa da ciên cia e tec no lo gia, que
se ex pres sa na in tran si gên cia e no des ca so com que
vem tra tan do a uni ver si da de pú bli ca bra si le i ra. O for -
ta le ci men to de uma ins ti tu i ção como a Embra pa é
fun da men tal para sus ten tar um pro je to de de sen vol vi-
men to na ci o nal com so be ra nia, ge ra ção de em pre gos
e es pe ci al men te que as se gu re a pro du ção de ali men-
tos su fi ci en tes para en fren tar a fome.

Os nos sos cum pri men tos à Embra pa pela sua
tra je tó ria, pela sua vida, pela sua re sis tên cia e pela
qua li da de do es pa ço que co lo ca o Bra sil no que tem
fe i to e pelo que ain da de ve rá ter.

Res ga to aqui três con si de ra ções fe i tas hoje no
Con gres so Na ci o nal por quem acre di to que vai ser o
fu tu ro pre si den te do Bra sil a par tir do ano que vem.

Lula afir mou hoje, na Co mis são de Re la ções Exte ri o-
res e De fe sa Na ci o nal, que há três for mas de um país
ser res pe i ta do: pela sua ca pa ci da de es tra té gi ca de
ver e de apos tar na ciên cia e na tec no lo gia, pela sua
ca pa ci da de de po lí ti ca, como po lí ti ca mi li tar, e pelo
seu po ten ci al eco nô mi co. Então, o Bra sil, se pu der,
que apos te nos três, mas, se ti ver que fa zer uma es -
co lha, que faça, sem dú vi da, na ciên cia e tec no lo gia,
como um des per tar para os no vos ho ri zon tes e os no -
vos de sa fi os.

Cum pri men tos à Embra pa.
Mu i to obri ga da, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Com a

pa la vra o Se na dor Ma gui to Vi le la, para uma co mu ni-
ca ção ina diá vel.

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO. 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, esta re al men-
te é uma co mu ni ca ção ina diá vel: aca bo de re ce ber
um ma ni fes to das ci da des de San ta Rita do Ara gua ia,
de Alto Ara gua ia, no Esta do de Mato Gros so, e de
Por te lân dia, no Esta do de Go iás. Tra ta-se de um ma -
ni fes to da Co mis são Pró-Re cu pe ra ção da BR-364, no 
tre cho Por te lân dia-San ta Rita do Ara gua ia, em Go iás,
à Ser ra da Pe tro vi na, em Mato Gros so, co mu ni can do
o fe cha men to des se tre cho da ro do via.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ocu pei
esta tri bu na, no mí ni mo, trin ta ve zes para de nun ci ar a
si tu a ção da BR-364 no tre cho Por te lân dia-San ta
Rita-Alto Ara gua ia. Esti ve, no mí ni mo, trin ta ve zes
nes ta tri bu na em so li da ri e da de ao Pre fe i to de San ta
Rita, Wal quir Vi e i ra ; ao Pre fe i to de Por te lân dia, Da ni-
el de Fre i tas Mar ques; ao Pre fe i to de Alto Ara gua ia,
Je rô ni mo Sa mi ta Maia Neto; às Câ ma ras Mu ni ci pa is;
e às co mu ni da des des sas três ci da des. Isso por que a
ro do via nes se tre cho de 30 qui lô me tros está to tal-
men te in tran si tá vel. Qu al quer ve í cu lo hoje de mo ra
qua tro ho ras para per cor rer um tre cho de 30 qui lô me-
tros. Não con se gui mos sen si bi li zar o Mi nis tro dos
Trans por tes, o Pre si den te da Re pú bli ca, o Go ver no
Fe de ral. A BR-364 liga São Pa u lo a Cu i a bá, uma das
ro do vi as mais im por tan tes des te País e por onde es -
coa a gran de pro du ção de Mato Gros so e de Go iás.

E, ago ra, re ce bo esse fax dos Pre fe i tos de
San ta Rita e de Alto Ara gua ia, das duas Câ ma ras
de Ve re a do res, di zen do que não ti nham mais con di-
ções de es pe rar por esse be ne fí cio, que é a re cu pe-
ra ção da ro do via.

Infe liz men te, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do-
res, as duas ci da des e esse tre cho es tão to ma dos por 
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po li ci a is mi li ta res e fe de ra is, o que gera uma si tu a ção
de ex pec ta ti va nes sa re gião.

Faço mais uma vez um ape lo ao Mi nis tro dos
Trans por tes, ao Pre si den te da Re pú bli ca e ao Go ver-
na dor de Go iás, no sen ti do de que, em vez de man da-
rem po li ci a is para as ro do vi as, man dem pi che, ma te ri-
al be tu mi no so e as fal to para que pos sam ser ta pa das
as cra te ras que exis tem nes sa BR. Se isso ti ves se
sido fe i to, te ri am evi ta do o que está acon te cen do lá
ago ra: três ci da des se mo vi men tan do para fe char
uma es tra da, as co mu ni da des ten sas, a Po lí cia Mi li tar
e a Po lí cia Fe de ral ten tan do des blo que ar a ro do via.
Isso di fi cul ta o es co a men to da pro du ção e pre ju di ca
os usuá ri os da ro do via.

Como Se na dor, como bra si le i ro, como usuá rio
da que la ro do via, de i xo, mais uma vez, um ape lo no
sen ti do de que ur gen te men te seja to ma da uma pro vi-
dên cia. Em vez de man da rem po li ci a is, re pi to, que
man dem ma te ri al be tu mi no so, as fal to e pi che, para
con ser tar as cra te ras, dan do con di ções de tra fe ga bi li-
da de à ro do via e evi tan do esse so bres sal to para es -
sas ci da des.

O povo de San ta Rita do Ara gua ia, de Por te lân-
dia, de Alto Ara gua ia é um povo pa cí fi co, um povo or -
de i ro, que paga os seus im pos tos e me re ce res pe i to
do Con gres so, do Go ver no Fe de ral e do Go ver no
Esta du al de Go iás.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Agra de-

ço a V. Exª pela pon tu a li da de e con ce do a pa la vra ao
Lí der do Blo co de Opo si ção, Se na dor José Edu ar do
Du tra, para uma co mu ni ca ção ina diá vel.

De po is ou vi re mos os Lí de res Par ti dá ri os que
es tão ins cri tos.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE. 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, um
dos pres su pos tos para a re la ção de mo crá ti ca e ci vi li-
za da no âm bi to do Par la men to en tre Go ver no e Opo -
si ção é o cum pri men to dos acor dos po lí ti cos que são
fe i tos no âm bi to des ta Casa.

Nós, da Opo si ção, te mos tido como prin cí pio o
cum pri men to de to dos os acor dos que fa ze mos. Infe -
liz men te, o mes mo não se pode di zer do Go ver no,
pelo me nos na sua úl ti ma de ci são.

Há cer ca de quin ze dias, esta Casa apro vou, por 
una ni mi da de, em re gi me de ur gên cia, por re que ri-
men to as si na do por to dos os Lí de res, in clu si ve pelo
Lí der do Go ver no na Casa, um pro je to que anis ti a va
os pe tro le i ros de mi ti dos na gre ve de 1995. Lem-
bro-me até de que, quan do en ca mi nhei essa ma té ria

em uma ses são es va zi a da de quin ta-fe i ra, dis se que
es pe ra va que es ti vés se mos re a li zan do o pe núl ti mo
ca pí tu lo de uma no ve la que se pro lon ga va des de
1995 e es pe ra va que o úl ti mo ca pí tu lo, o fi nal fe liz,
fos se a san ção do Pre si den te da Re pú bli ca.

Infe liz men te, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do-
res, fo mos sur pre en di dos ao ler, no Diá rio Ofi ci al de
se gun da-fe i ra, o veto in te gral do Pre si den te da Re pú-
bli ca ao re fe ri do pro je to. E o mais sur pre en den te é
que a re da ção des se pro je to foi ela bo ra da de co mum
acor do na Câ ma ra dos De pu ta dos. O Se na do Fe de ral
ha via apro va do um pro je to de mi nha au to ria que ga -
ran tia a anis tia in te gral, com a re in te gra ção de to dos
os de mi ti dos e com o pa ga men to dos sa lá ri os re tro a-
ti vos a 1995. O pro je to foi apro va do por esta Casa e
en ca mi nha do à Câ ma ra dos De pu ta dos.

Na que la Casa tra mi ta va pa ra le la men te um pro -
je to se me lhan te, do De pu ta do Jair Me neg hel li, que foi 
apro va do por acor do na Co mis são de Tra ba lho, ga-
ran tin do a anis tia e a re in te gra ção, mas es ta be le cen-
do que não ha ve ria efe i tos fi nan ce i ros e eco nô mi cos,
ou seja, os tra ba lha do res não re ce be ri am o sa lá rio re -
fe ren te ao pe río do, ape nas se ga ran ti ria o pa ga men to
das par ce las pre vi den ciá ri as. Qu an do o pro je to da
Câ ma ra foi apro va do e veio ao Se na do, o De pu ta do
Jair Me neg hel li e eu ti ve mos uma re u nião na Li de ran-
ça do Go ver no, no Con gres so Na ci o nal, com o en tão
Se cre tá rio-Ge ral da Pre si dên cia, De pu ta do Arthur
Vir gí lio. Já que ha via dois pro je tos, um que ga ran tia o
pa ga men to re tro a ti vo e ou tro que não ga ran tia, vi sá-
va mos es ta be le cer uma ne go ci a ção para apro var um
pro je to que ti ves se a ga ran tia da san ção, por que sa -
bía mos que o pro je to ori gi nal do Se na do po de ria até
vir a ser apro va do pela Câ ma ra, mas, com cer te za,
não se ria san ci o na do pelo Pre si den te da Re pú bli ca.

Assim, es ta be le ce mos um pro ces so de ne go ci-
a ção com a ga ran tia da san ção; e o en tão Se cre tá-
rio-Ge ral da Pre si dên cia, De pu ta do Arthur Vir gí lio,
dis se a mim, ao De pu ta do Jair Me neg hel li e às li de-
ran ças dos pe tro le i ros que o pro je to, nos ter mos em
que ha via sido apro va do na Câ ma ra e que veio ao Se -
na do, se vi es se a ser apro va do, te ria a san ção do Pre -
si den te da Re pú bli ca.

Ao en ca mi nhar e dis cu tir o pro je to aqui, eu dis se
que não fa zia ne nhu ma ques tão da pa ter ni da de do
pro je to, mas que ria ape nas vi a bi li zar a apro va ção de
um pro je to que vi es se a ser san ci o na do. Por isso, in -
clu si ve, abria mão para que a Câ ma ra con ti nu as se
dis cu tin do o meu pro je to e, aqui no Se na do, en ca mi-
nha mos a apro va ção do pro je to tal e qual veio da Câ -
ma ra dos De pu ta dos.
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Como foi fe i to esse acor do na Câ ma ra, o pro je-
to veio para cá. Foi apro va do na Co mis são de Cons -
ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, onde in clu si ve o Se na-
dor Ro me ro Jucá fez ques tão de en ca mi nhar nos se -
guin tes ter mos: “Sr. Pre si den te, re gis tro que a Li de-
ran ça do Go ver no vai en ca mi nhar fa vo ra vel men te ao 
pro je to.”

Não es tou le van tan do essa ques tão em de mé ri-
to ao Se na dor Ro me ro Jucá. Estou ape nas his to ri an-
do para com pro var que tudo aqui lo que es ta mos ven -
do aqui foi re sul ta do de um acor do con du zi do no âm -
bi to do Par la men to e que foi des cum pri do pelo Pa lá-
cio do Pla nal to, in fe liz men te.

O Sr. Ro me ro Jucá (Blo co/PSDB – RR) – Se -
na dor José Edu ar do Du tra, V. Exª me per mi te um
apar te?

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE) – O Re gi men to não per mi te apar tes nes sa fase
da ses são, mas, por mim, não há pro ble ma.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Por gen ti-
le za, Se na dor Ro me ro Jucá, to dos já co nhe cem o Re -
gi men to. V. Exª terá opor tu ni da de de po is.

O Sr. Ro me ro Jucá (Blo co/PSDB – RR) –
Então, ins cre vo-me para fa lar pela Li de ran ça do Go-
ver no de po is, até por que, nes te caso, que ro di zer
que...

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
RR) – V.Exª quer di zer que, nes te caso, vai con cor dar
com tudo o que eu es tou fa lan do, ou qua se tudo.

Sr. Pre si den te, o fato é que hou ve um acor do na
Câ ma ra dos De pu ta dos, do qual par ti ci pou o Po der
Exe cu ti vo. Afi nal, quan do acor da mos com o De pu ta-
do Arthur Vir gí lio, ele não es ta va exer cen do seu man -
da to de De pu ta do, mas es ta va na con di ção de Se cre-
tá rio-Ge ral da Pre si dên cia da Re pú bli ca, res pon sá-
vel, por tan to, pela ar ti cu la ção po lí ti ca e pelo acom pa-
nha men to de ma té ri as apro va das nes ta Casa. 

Foi nes sas cir cuns tân ci as que to das as Li de ran-
ças do Go ver no, tan to na Câ ma ra quan to no Se na do,
en ca mi nha ram e vo ta ram fa vo ra vel men te. Aí vem o
veto, com jus ti fi ca ti vas ab so lu ta men te ri dí cu las. Uma
de las é que a anis tia re pre sen ta ria ine quí vo ca des-
mo ra li za ção do Po der Ju di ciá rio. Aliás, esse foi o ar -
gu men to apre sen ta do em 1996, quan do o Con gres so
Na ci o nal apro vou por con sen so o pro je to da anis tia
das mul tas im pos tas aos sin di ca tos. Na que la oca sião,
o Go ver no tam bém ve tou a ma té ria com essa des cul-
pa es far ra pa da. Fo mos ao Po der Ju di ciá rio, ao en tão
Pre si den te do TSE, que dis se não en ten der como
des va lo ri za ção por tra tar-se de uma atri bu i ção do Po -
der Le gis la ti vo. Cabe ao Po der Ju di ciá rio jul gar e

cum prir seu pa pel de acor do com o en ten di men to que 
con si de ra o mais cor re to. O Po der Le gis la ti vo é, cons -
ti tu ci o nal men te, o úni co Po der que tem a prer ro ga ti va
de es ta be le cer anis tia. De po is des sa ar gu men ta ção
do Po der Ju di ciá rio, vo tou-se no va men te ou tro pro je-
to que foi san ci o na do. Entre tan to, nós nos sur pre en-
de mos ao per ce ber que o Go ver no ten ta uti li zar-se
dos mes mos ar gu men tos.

Sr. Pre si den te, o De pu ta do Jair Me ne guel li e eu
so li ci ta mos uma au diên cia com o Pre si den te da Re -
pú bli ca, jun ta men te com li de ran ças dos pe tro le i ros.
Gos ta ría mos de con tar, nes sa au diên cia, com o
acom pa nha men to dos Lí de res do Go ver no nes ta
Casa e na Câ ma ra dos De pu ta dos por que essa jus ti fi-
ca ti va para o veto é inad mis sí vel. Tal vez os Mi nis tros
das Mi nas e Ener gia e da Jus ti ça en ten dam as sim.
Po rém, a obri ga ção do Go ver no não é ou vir as jus ti fi-
ca ti vas dos re fe ri dos Mi nis té ri os, mas sim suas li de-
ran ças no Con gres so Na ci o nal e as pes so as do Go-
ver no que par ti ci pa ram do acor do, como no caso do
De pu ta do Arthur Vir gí lio. Entre tan to, o que mais nos
sur pre en de é que, pos te ri or men te, ao con ver sar com
o De pu ta do e com os Se na do res per ce be mos que
nin guém sa bia da ques tão.

Não sou da Li de ran ça do Go ver no mas, sin ce ra-
men te, se fos se, eu me sen ti ria de sa u to ri za do pelo
Go ver no Fe de ral, que não cum priu o ajus te fe i to com
a par ti ci pa ção de re pre sen tan tes do Exe cu ti vo, o en -
tão Se cre tá rio-Ge ral Arthur Vir gí lio, e ava li za do pe las
Li de ran ças do Go ver no no Se na do Fe de ral e na Câ -
ma ra dos De pu ta dos. É la men tá vel, Sr. Pre si den te,
que o Go ver no Fe de ral ado te tal po si ção. Re a fir mo
ain da que, da mes ma for ma que no caso do ou tro pro -
je to da anis tia das mul tas quan do tra ba lhá va mos com 
dois pro je tos con co mi tan te men te, tam bém exis te um
pro je to de mi nha au to ria tra mi tan do na Câ ma ra dos
De pu ta dos. Se o Go ver no de se jar, ain da há tem po de
apro vá-lo na que la Casa com essa emen da ela bo ra da
aqui a fim de o Go ver no cor ri gir essa ati tu de no mí ni-
mo de se le gan te com a sua pró pria base no Se na do
de san ci o nar o ou tro pro je to.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Srªs e

Srs. Se na do res, a Mesa fará um ape lo – por que há
Ordem do Dia com vo ta ção no mi nal – para que os
ora do res se pro nun ci em ri go ro sa men te de acor do
com o Re gi men to Inter no.

Con ce do a pa la vra, pela Li de ran ça do seu Par ti-
do, ao Se na dor Anto nio Car los Va la da res, que está
ins cri to.
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O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE. Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) –  Sr. Pre -
si den te, Srªs e Srs. Se na do res, na se ma na pas sa da,
por in di ca ção do Pre si den te Ra mez Te bet e da Mesa
do Se na do Fe de ral, es ti ve na ci da de de Roma e par ti-
ci pei, em 12 de ju nho, da jor na da par la men tar or ga ni-
za da pela União Inter par la men tar Inter na ci o nal, com
apo io do Se na do e da Câ ma ra dos De pu ta dos da Itá -
lia para uma ava li a ção da si tu a ção mun di al re la ci o na-
da com a fome após cin co anos da re u nião da Cú pu la
Mun di al da Orga ni za ção das Na ções Uni das para
agri cul tu ra e ali men ta ção, FAO.

A essa jor na da es ti ve ram pre sen tes par la men-
ta res de mais de 80 pa í ses, to dos im bu í dos dos me -
lho res pro pó si tos de lu tar nos seus par la men tos pela
ado ção de me di das le gis la ti vas que pos sam con tri bu-
ir para a re du ção das de si gual da des so ci a is, com ba-
ten do a fome, er ra di can do a po bre za. Dela não tra go,
in fe liz men te, no tí ci as de bons re sul ta dos, nem se quer
aus pi ci o sos si na is de que dias me lho res se apro xi-
mam e nos qua is o pro ble ma da fome na hu ma ni da de
se mos tra rá en ca mi nha do para uma so lu ção.

Co in ci den te men te, no mes mo pe río do re a li za-
va-se em Roma re u nião da Cú pu la das Na ções Uni -
das para tra tar do mes mo as sun to. Pa re ce-nos, Sr.
Pre si den te, que tal dia, o dia em que será ga ran ti do
ao mun do o ali men to para to dos, afas ta-se de ma si a-
do no ho ri zon te de nos sas pos si bi li da des. E se de
modo al gum po de mos per der a es pe ran ça de lá che -
gar mos, cre io que vale a pena ter uma no ção pre ci sa
das di fi cul da des com que de pa ra mos.

Em pri me i ro lu gar, o com pro mis so fir ma do pe los
183 mem bros da FAO, em 1996, de re du zir pela me ta-
de o nú me ro de fa min tos do mun do até o ano de
2015, co me ça a pa re cer ine xe qüí vel. No cur so dos úl -
ti mos seis anos, o nú me ro dos des nu tri dos caiu tão
so men te de 840 mi lhões para 815 mi lhões, o que re -
pre sen ta uma re du ção de ín fi mos 3%. Não há como
ne gar, Sr. Pre si den te, que os par cos re sul ta dos no
com ba te à fome têm uma re la ção di re ta com a ati tu de
dos pa í ses ri cos, cuja dis po si ção de co la bo rar para
um ob je ti vo mun di al tão im pres cin dí vel vem mos tran-
do sen sí vel de crés ci mo.

Na Cú pu la Mun di al de Ali men ta ção, ca u sa ram
es pé cie, já de iní cio, as au sên ci as de qua se to dos os
lí de res dos pa í ses da Orga ni za ção para a Co o pe ra-
ção e o De sen vol vi men to Eco nô mi co (OCDE), com
ex ce ção ape nas dos Pri me i ros-Mi nis tros da Itá lia,
que se di a va o en con tro, e da Espa nha. Pro nun ci a ram
du ros dis cur sos con tra a per sis tên cia da inad mis sí vel
si tu a ção da fome no mun do o Scre tá rio-Ge ral da
ONU, Kofi Annan, e o Di re tor-Ge ral da FAO, Jac ques

Di ouf. Este úl ti mo ma ni fes tou, sem me i os ter mos, seu
des con ten ta men to face à omis são dos pa í ses ri cos.

Os da dos que apon tam a exis tên cia de mais de
800 mi lhões de des nu tri dos crô ni cos em um mun do
de tão imen sos re cur sos pro du ti vos e tec no ló gi cos
são de fato es tar re ce do res. Enquan to o re pre sen tan-
te dos Esta dos Uni dos acu sou a Eu ro pa de des ti nar
um mon tan te de sub sí di os mu i to ma i or aos seus agri -
cul to res, vá ri as vo zes se le van ta ram para apon tar os
Esta dos Uni dos como o país que me nos aju da na luta 
con tra a fome. Aliás, com as re cen tes me di das pro te-
ci o nis tas to ma das pelo go ver no Bush, des ti nan do
180 bi lhões de dó la res aos pro du to res ru ra is nor-
te-ame ri ca nos no cur so de 10 anos, já não sa be mos
se os Esta dos Uni dos con ti nu a rão atrás da Eu ro pa no 
item pro te ci o nis mo agrí co la.

A glo ba li za ção, Srªs e Srs. Se na do res, mos tra,
cada vez com me nos dis far ces, sua face de cru el in di-
fe ren ça às de si gual da des en tre pa í ses e en tre se res
hu ma nos. Um exem plo des sa in di fe ren ça ma ni fes-
ta-se, a nos so ver, nas pa la vras do Pri me i ro-Mi nis tro
ita li a no, Sil vio Ber lus co ni. Ele afir mou que “a fome é,
após o ter ro ris mo, ou, na ver da de, ao lado do ter ro ris-
mo, o pro ble ma mais gra ve que a co mu ni da de in ter-
na ci o nal en fren ta”. Ve jam, Srªs e Srs Se na do res, que
enor me dis tor ção da re a li da de se es con de sob es sas
pa la vras.

Estou pu lan do o dis cur so, Sr. Pre si den te, para
obe de cer ao meu li mi te de tem po.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Pos so
apre sen tar uma su ges tão a V. Exª?

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE) – Aten de rei a su ges tão de V. Exª, sem dú vi da
al gu ma, da qui a dois mi nu tos.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A Mesa
terá imen sa ale gria, as sim que V. Exª con clu ir, em re -
ce ber seu dis cur so para pu bli cá-lo to tal men te nos
Ana is do Se na do.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE) – Agra de ço a V. Exª.

Os de ba tes que se tra va ram tan to na “Jor na da
Par la men tar” quan to na re u nião de Cú pu la Mun di al
das Na ções Uni das des ta ca ram tam bém o in te res se
dos pa í ses mais for tes em con fe rir mais po de res às
em pre sas trans na ci o na is, ao re for çar a pri o ri za ção da 
en ge nha ria ge né ti ca e da bi o tec no lo gia. Essa ten dên-
cia é ir res pon sá vel em re la ção aos pos sí ve is efe i tos
no ci vos dos trans gê ni cos, ain da não elu ci da dos, as -
sim como ao au men to da de pen dên cia dos agri cul to-
res, que pre ci sa rão, em vá ri os ca sos, com prar as se -
men tes trans gê ni cas a cada sa fra.
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Sr. Pre si den te, a ins cri ção do di re i to do ci da dão
à ali men ta ção é uma ne ces si da de im pe ri o sa, exi gi da
por to dos aque les par la men ta res que par ti ci pa ram
da que le en con tro. E a ins cri ção des se di re i to em nos -
sa Car ta Mag na re pre sen ta, em pri me i ro lu gar, uma
ne ces si da de ló gi ca, pois como pode ha ver sa ú de se
não há uma ali men ta ção ade qua da? Como po dem
ser edu ca dos e tra ba lhar con di zen te men te os que es -
tão fa min tos? Que sen ti do há em se fa lar em la zer ou
em pre vi dên cia so ci al, se não po de mos ga ran tir aos
nos sos ci da dãos os nu tri en tes in dis pen sá ve is ao seu
bem-es tar e à sua so bre vi vên cia?

O re co nhe ci men to do di re i to dos bra si le i ros à
ali men ta ção, como cons tan te da PEC nº 21, de 2001,
deve cons ti tu ir mais um agui lhão a des per tar as cons -
ciên ci as ador me ci das, so bre tu do as dos go ver nan tes
e de ma is au to ri da des, pro mo ven do aque la cul tu ra de
so li da ri e da de, de cuja au sên cia no mun do atu al se
que i xa va o Papa João Pa u lo II, por oca sião da Cú pu la
da FAO.

Sr. Pre si den te, te nho a sa tis fa ção de di zer que,
na ma nhã de hoje, a Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti-
ça e Ci da da nia do Se na do Fe de ral, gra ças à ini ci a ti va
e ao es tí mu lo do seu Pre si den te, que co lo cou em vo -
ta ção, em pri me i ro lu gar, a PEC nº 21, que tra ta da
ques tão da ali men ta ção, da nos sa au to ria, a apro vou
por una ni mi da de. Foi uma gran de vi tó ria do Se na do
Fe de ral. Te nho cer te za de que, fu tu ra men te, com sua
apro va ção pelo Se na do e pela Câ ma ra dos De pu ta-
dos, será uma gran de vi tó ria do Bra sil, que de mons tra
as sim ao mun do a sua so li da ri e da de aos mais po bres
e aos fa min tos.

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

SEGUE NA ÍNTEGRA DISCURSO DO 
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADA–
RES

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, aca bo
de re gres sar de Roma, onde par ti ci pei no dia 11 do
cor ren te ano da “Jor na da Par la men tar”, or ga ni za da
pela União Inter par la men tar, com o apo io de Se na do
e Câ ma ra dos De pu ta dos da Itá lia, para uma ava li a-
ção da si tu a ção mun di al re la ci o na da com a fome,
após cin co anos da re u nião da Cú pu la Mun di al da
Orga ni za ção das Na ções Uni das para a Agri cul tu ra e
a Ali men ta ção (FAO).

A esta jor na da es ti ve ram pre sen tes par la men ta-
res de mais de 80 pa í ses, to dos im bu í dos dos me lho-
res pro pó si tos de lu ta rem nos seus par la men tos pela
ado ção de me di das le gis la ti vas que pos sam con tri bu-

ir para a re du ção das de si gual da des so ci a is, com ba-
ten do a fome, er ra di can do a po bre za.

Dela não tra go, in fe liz men te, no tí ci as de bons
re sul ta dos, nem se quer aus pi ci o sos si na is de que
dias me lho res se apro xi mam, nos qua is o pro ble ma
da fome na hu ma ni da de se mos tra rá en ca mi nha do
para uma so lu ção.

Co in ci den te men te, no mes mo pe río do re a li za-
va-se em Roma re u nião da Cú pu la das Na ções Uni -
das para tra tar do mes mo as sun to.

Pa re ce-nos, no bres Co le gas, que tal dia se afas-
ta de ma si a do no ho ri zon te de nos sas pos si bi li da des
– e, se de modo al gum po de mos per der a es pe ran ça
de lá che gar mos, cre io que vale a pena ter uma no ção
pre ci sa das di fi cul da des com que nos de pa ra re mos.

Em pri me i ro lu gar, o com pro mis so fir ma do pe los
183 pa í ses mem bros da FAO em 1996, de re du zir
pela me ta de o nú me ro de fa min tos do mun do até o
ano de 2015, co me ça a pa re cer ine xe qüí vel. No cur so
dos úl ti mos 6 anos, o nú me ro dos des nu tri dos caiu
tão-so men te de 840 mi lhões para 815 mi lhões, o que
re pre sen ta uma re du ção de ín fi mos 3%.

Não há como ne gar, Sr. Pre si den te, que os par -
cos re sul ta dos no com ba te à fome têm uma re la ção
di re ta com a ati tu de dos pa í ses ri cos, cuja dis po si ção
de co la bo rar para um ob je ti vo mun di al tão im pres cin-
dí vel vem mos tran do sen sí vel de crés ci mo. Na Cú pu la
Mun di al de Ali men ta ção, ca u sa ram es pé cie, já de iní -
cio, a au sên cia de qua se to dos os lí de res dos pa í ses
da Orga ni za ção para a Co o pe ra ção e o De sen vol vi-
men to Eco nô mi co (OCDE), com ex ce ção ape nas dos
Pri me i ros-Mi nis tros da Itá lia, que se di a va o en con tro,
e da Espa nha.

Pro nun ci a ram du ros dis cur sos con tra a per sis-
tên cia da inad mis sí vel si tu a ção da fome no mun do o
Se cre tá rio-Ge ral da ONU, Kofi Annan, e o Di re tor-Ge-
ral da FAO, Jac ques Di ouf. Este úl ti mo ma ni fes tou
sem me i os ter mos seu des con ten ta men to face à
omis são dos pa í ses ri cos, afir man do que os mes mos
não se im por tam com os fa min tos. “A fome crô ni ca
cos tu ma cair na in di fe ren ça por que não pro vo ca es -
tar da lha ço nem ima gens es pe ta cu la res para a TV”,
acres cen tou. Kofi Annan clas si fi cou a fome como
“uma das ma i o res vi o la ções da dig ni da de hu ma na”,
so li ci tan do o em pe nho de to dos os pa í ses pre sen tes
para aca bar com os “ín di ces de gra dan tes” que as so-
lam o pla ne ta.

Os da dos que apon tam a exis tên cia de mais de
800 mi lhões de des nu tri dos crô ni cos em um mun do
de tão imen sos re cur sos pro du ti vos e tec no ló gi cos
são de fato es tar re ce do res. A gran de ma i o ria dos fa -
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min tos se en con tra, como to dos sa be mos, nos pa í ses
em de sen vol vi men to, lo ca li za dos prin ci pal men te na
Ásia, na Áfri ca e na Amé ri ca La ti na. O con ti nen te afri -
ca no, não bas tas sem os imen sos pro ble mas de i xa-
dos como he ran ça por um pro ces so co lo ni za dor bru -
tal, de fron ta-se ago ra com a ver da de i ra tra gé dia de
ele va dos ín di ces de con ta mi na ção com a Aids, que
têm de sor ga ni za do o sis te ma pro du ti vo de vá ri os pa í-
ses. Mas a des nu tri ção atin ge tam bém cer ca de 35
mi lhões de pes so as nos pa í ses ri cos, de acor do com
os da dos da FAO.

Não bas tas se a re sis tên cia do nú me ro de fa min-
tos em di mi nu ir, al guns in dí ci os le vam os mais pes si-
mis tas a pre ver até mes mo o re cru des ci men to da
fome nos anos vin dou ros. O pro te ci o nis mo à pro du-
ção agrí co la, pra ti ca do tan to na Eu ro pa como nos
Esta dos Uni dos, apre sen ta efe i tos de vas ta do res para 
as eco no mi as do Ter ce i ro Mun do, que têm, jus ta men-
te no se tor pri má rio, o eixo de suas ati vi da des. As
con se qüên ci as são: que da da pro du ção agrí co la nos
pa í ses em de sen vol vi men to, ma i or de sem pre go, ma i-
or fome.

Enquan to o re pre sen tan te dos Esta dos Uni dos
acu sou a Eu ro pa de des ti nar um mon tan te de sub sí-
di os mu i to ma i or aos seus agri cul to res, vá ri as vo zes
se le van ta ram para apon tar os Esta dos Uni dos como
o país que me nos aju da na luta con tra a fome, con si-
de ran do-se que pos sui o ma i or pro du to in ter no bru to
do pla ne ta. Aliás, com as re cen tes me di das pro te ci o-
nis tas to ma das pelo go ver no Bush, des ti nan do 180
bi lhões de dó la res aos pro du to res ru ra is nor te-ame ri-
ca nos no cur so de 10 anos, já não sa be mos se os
Esta dos Uni dos con ti nu a rão atrás da Eu ro pa no item
pro te ci o nis mo agrí co la.

A glo ba li za ção, Srªs e Srs. Se na do res, mos tra,
cada vez com me nos dis far ces, sua face de cru el in di-
fe ren ça às de si gual da des en tre pa í ses e en tre se res
hu ma nos. A frá gil e ar ti fi ci al uto pia do ne o li be ra lis mo
ruiu em pou cos anos, lan çan do nos sos vi zi nhos ar -
gen ti nos em um de ses pe ro que eles ja ma is ex pe ri-
men ta ram, e o con ti nen te afri ca no em uma si tu a ção
de in des cri tí vel ca la mi da de.

Um exem plo des sa in di fe ren ça ma ni fes ta-se, a
nos so ver, nas pa la vras do Pri me i ro-Mi nis tro ita li a no,
Sil vio Ber lus co ni. Ele afir mou que  “a fome é, após o
ter ro ris mo, ou, na ver da de, ao lado do ter ro ris mo, o
pro ble ma mais gra ve que a co mu ni da de in ter na ci o nal
en fren ta”. Ve jam, Srªs e Srs. Se na do res, que enor me
dis tor ção da re a li da de se es con de sob es sas pa la-
vras. As es ta tís ti cas so bre as mor tes ca u sa das pela
fome va ri am, mas é in du bi tá vel que o nú me ro de
mor tes ocor ri das nos aten ta dos de 11 de se tem bro

nos Esta dos Uni dos é ul tra pas sa do, na me lhor das
hi pó te ses, em mais de seis ve zes pela ação le tal da
fome em ape nas um dia. Se aque les que po dem
agir ig no ram essa ca tás tro fe si len ci o sa e per ma-
nen te, não de ve rão mos trar-se sur pre sos quan do
os fa min tos do mun do ex pres sa rem seu de ses pe ro
de for ma vi o len ta.

É pre ci so as si na lar ain da, Sr. Pre si den te, que o
go ver no nor te-ame ri ca no vem tra tan do com des dém
tais ti pos de en con tros que pro cu ram apro fun dar a
ques tão da fome, tal vez pela res pon sa bi li da de que de 
que são acu sa dos os EUA e os pa í ses mais ri cos,
pela tra gé dia hu ma na da in jus ti ça so ci al es pa lha da
em todo o mun do, de ter mi na da so bre tudo pela pri -
ma zia ao lu cro  des me di do, en quan to so bem as es ta-
tís ti cas dos que não têm em pre go e nem se quer um
pra to de co mi da para se ali men ta rem.

A pre o cu pa ção dos mais ri cos pa re ce ser a de
que o re co nhe ci men to des se di re i to, o di re i to à ali-
men ta ção, tor ne mais di fí cil a ma nu ten ção de em bar-
gos eco nô mi cos e per mi ta que pa í ses afe ta dos pela
fome abram pro ces sos jun to a ins tân ci as de ju ris di-
ção in ter na ci o nal.

Os de ba tes que se tra va ram tan to na “Jor na da
Par la men tar”, quan to na re u nião da Cú pu la Mun di al
das Na ções Uni das, des ta ca ram tam bém o in te res se
dos pa í ses mais for tes em con fe rir mais po de res às 
em pre sas trans na ci o na is, ao re for ça rem a pri o ri za-
ção da en ge nha ria ge né ti ca e da bi o tec no lo gia. Essa
ten dên cia é ir res pon sá vel em re la ção aos pos sí ve is
efe i tos no ci vos dos trans gê ni cos, ain da não elu ci da-
dos, as sim como ao au men to da de pen dên cia dos
agri cul to res, que pre ci sa rão, em vá ri os ca sos, de
com prar as se men tes trans gê ni cas a cada sa fra.
Além do mais, sa be mos que a pro du ção mun di al de
ali men tos já é su fi ci en te para aca bar com a fome. O
que fal ta, an tes de tudo, é di re ci o nar os re cur sos pro -
du ti vos e os ali men tos para os lo ca is e as co mu ni da-
des onde eles são mais ne ces sá ri os.

Como já afir mei, Srªs e Srs. Se na do res, não de -
ve mos nem po de mos per der a es pe ran ça di an te de
si tu a ção tão de sa len ta do ra. Ao con trá rio, cabe-nos
agir, fa zer aqui lo que é pos sí vel. E como há o que ser
fe i to, com ur gên cia, em nos so País, que, de modo al -
gum, está isen to de apre sen tar ín di ces ver go nho sos
de fome en tre seus ha bi tan tes. Mes mo que de va mos
con tes tar a ati tu de que vem pre va le cen do en tre os
pa í ses ri cos, não po de mos es que cer que o Bra sil é
uma das so ci e da des mais de si gua is do pla ne ta, na
qual 57 mi lhões dos 170 mi lhões de bra si le i ros pas -
sam fome, sub sis tin do com me nos da me ta de de um
sa lá rio mí ni mo.
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Foi com essa es pe ran ça, e com a cer te za de
que pre ci sa mos fa zer al gu ma co i sa para mu dar esse
qua dro, que apre sen tei, uma pro pos ta de emen da à
Cons ti tu i ção, a de nú me ro 21/2001, cujo pa re cer, de
au to ria do no bre Se na dor Se bas tião Ro cha, foi apro -
va do na ma nhã de hoje, por una ni mi da de,  pela Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, gra ças à 
prefe rên cia para a vo ta ção da ma té ria es ti mu la da
pelo Se na dor Ber nar do Ca bral, dig no Pre si den te da
re fe ri da Co mis são. Esta PEC es ta be le ce a ali men ta-
ção como um di re i to so ci al, jun to com ou tros di re i tos
dos ci da dãos bra si le i ros ar ro la dos no ar ti go 6º da
nos sa Car ta Mag na. O in tu i to des se re co nhe ci men to
não é o de uma sim ples al te ra ção for mal, nem tam-
pou co o es tí mu lo a me di das as sis ten ci a lis tas ale a tó-
ri as ou de ma gó gi cas que não to quem a es sên cia do
pro ble ma. A ins cri ção des se di re i to em nos sa Car ta
Mag na re pre sen ta, em pri me i ro lu gar, uma ne ces si-
da de ló gi ca, pois como pode ha ver sa ú de se não há
uma ali men ta ção ade qua da? Como po dem ser edu -
ca dos e tra ba lhar con di zen te men te os que es tão fa-
min tos? Que sen ti do há em se fa lar em la zer ou em
pre vi dên cia so ci al, se não po de mos ga ran tir aos nos -
sos ci da dãos os nu tri en tes in dis pen sá ve is ao seu
bem-es tar e à sua so bre vi vên cia?

O re co nhe ci men to do di re i to dos bra si le i ros à
ali men ta ção, como cons tan te da PEC nº 21, de 2001,
deve cons ti tu ir mais um agui lhão a des per tar as cons -
ciên ci as ador me ci das, so bre tu do as dos go ver nan tes
e de ma is au to ri da des, pro mo ven do aque la cul tu ra de
so li da ri e da de, de cuja au sên cia no mun do atu al se
que i xa va o Papa João Pa u lo II, por oca sião da Cú pu la
da FAO. Esse re co nhe ci men to deve cons ti tu ir, an tes
de tudo, um im pe ra ti vo de ações ime di a tas, tra du zi-
das no es ta be le ci men to de po lí ti cas pú bli cas con sis-
ten tes; e, em suma, na ele i ção do com ba te à fome e à
po bre za como pri o ri da de ab so lu ta para nos so País.

Em pro nun ci a men to na re u nião da Cú pu la, dis -
se o Sr. Flá vio Luiz Va len te, re pre sen tan te do Fó rum
Bra si le i ro de Se gu ran ça Ali men tar e Nu tri ci o nal, que
as au to ri da des do Go ver no do nos so país per ma ne-
cem “sem pro por al ter na ti vas re a is para a con so li da-
ção do di re i to hu ma no à ali men ta ção para to dos os
bra si le i ros”. De cla rou ain da esse es pe ci a lis ta que “a
pro pos ta de cri a ção do Con se lho Na ci o nal de Pro mo-
ção do Di re i to à Ali men ta ção não está no eixo pri o ri tá-
rio do go ver no atu al”, o que se ates ta pelo fato de o
che fe da de le ga ção, o mi nis tro da Agri cul tu ra e Abas -
te ci men to, se quer ter mos tra do co nhe ci men to so bre
a exis tên cia da mes ma.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a FAO –
Orga ni za ção das Na ções Uni das para a Agri cul tu ra e

Ali men ta ção tem a sua re ce i ta para di mi nu ir dras ti ca-
men te a fome no mun do, ou, mais pre ci sa men te, para 
cum prir a meta de ba i xar pela me ta de a po pu la ção
mun di al de fa min tos. Essa re ce i ta con ta ria com um in -
ves ti men to de 24 bi lhões de dó la res por ano, le van do,
en tre ou tras me di das, ino va ções tec no ló gi cas à ati vi-
da de agrí co la dos pa í ses e das co mu ni da des po bres;
di fun din do a ex plo ra ção sus ten tá vel dos re cur sos na -
tu ra is, como os pe i xes e as ri que zas flo res ta is; de sen-
vol ven do pro gra mas de as sis tên cia ali men tar aos
mais ne ces si ta dos, por ins tru men tos como a me ren-
da es co lar, a ali men ta ção es pe ci al para mu lhe res grá -
vi das e cri an ças me no res de 5 anos, e pro gra mas de
“co mi da por tra ba lho”.

Cabe a nós to dos, Sr. Pre si den te, au to ri da des
do Go ver no, mem bros do Po der Le gis la ti vo e or ga ni-
za ções da so ci e da de ci vil, tra çar mos um pla no bra si-
le i ro abran gen te de com ba te à fome e à po bre za.
Lem bra mos que, há pou cos anos, o Con gres so Na ci-
o nal em pe nhou-se em um es for ço se me lhan te, que
de i xou seus fru tos, como a cri a ção do Fun do de Com -
ba te e Erra di ca ção da Po bre za. Os re sul ta dos ob ti-
dos, en tre tan to, ten dem a di lu ir-se em meio às di fi cul-
da des so ci a is e eco nô mi cas, que não ces sam de
gras sar em nos so País.

É im pres cin dí vel, as sim, uma von ta de po lí ti ca
que não re sul te de cir cuns tân ci as mo men tâ ne as e
pas sa ge i ras, mas que ve nha lá do fun do, de uma au -
tên ti ca vin cu la ção aos so fri men tos e à luta de nos so
povo. É pre ci so trans for mar, en fim, em ver da de i ra pri -
o ri da de po lí ti ca a ga ran tia de ali men ta ção ao povo
bra si le i ro, con tra to das as for ças per ver sas que se
opõem à re a li za ção ple na da dig ni da de hu ma na.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A Mesa

pede a V. Exª a ín te gra do seu dis cur so, caso de se je a
sua pu bli ca ção, dada a re le vân cia do pro nun ci a men to.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra, pela Li de ran ça do Blo co opo si ci o nis ta, à Se -
na do ra He lo í sa He le na, pelo pra zo de cin co mi nu tos.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL.
Como Lí der. Sem re vi são da ora do ra.) – Sr. Pre si den-
te, Srªs e Srs. Se na do res, é evi den te que vá ri os Par la-
men ta res ti ve ram a opor tu ni da de de fa zer con si de ra-
ções na Casa so bre o ani ver sá rio da Embra pa. Nós,
do Blo co da Opo si ção, não po de ría mos de i xar de
tam bém, em nome de to dos os Se na do res, fa zer uma
ho me na gem mu i to es pe ci al a essa ins ti tu i ção que,
sem dú vi da, é uma das prin ci pa is res pon sá ve is pela
re vo lu ção tec no ló gi ca da agri cul tu ra e pe cuá ria no
Bra sil.
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Às tec no lo gi as de ge ra ção de ali men tos, que
equi li bram pro du ção e pre ser va ção do meio am bi en te
no semi-ári do do meu que ri do Nor des te, na Ama zô-
nia, no cer ra do do Cen tro-Oes te, no sub tro pi cal do
Su des te, ou ain da nos Esta dos tem pe ra dos do Sul,
es tão ali a dos in su mos, tec no lo gia e tra ba lho.

Sei tam bém, Sr. Pre si den te, que mu i to da alta
tec no lo gia pro du zi da pela Embra pa não tem con se-
gui do che gar aos mi lha res de pe que nos e mé di os
pro du to res ru ra is do País, em fun ção da de ses tru tu ra-
ção das em pre sas es ta du a is de as sis tên cia téc ni ca e
ex ten são agrí co la im pos ta por um mo de lo de ajus te
fis cal con du zi do pe las for ças do atra so que di ri gem o
nos so País.

Sr. Pre si den te, o nos so pro nun ci a men to é fe i to
de for ma mu i to es pe ci al para sa u dar e exi gir res pe i to
aos nos sos pes qui sa do res, téc ni cos e tra ba lha do res
da Embra pa. Tal vez seja de ma is exi gir isso de um Go -
ver no in ca paz de su pe rar a fal sa di co to mia en tre o de -
sen vol vi men to eco nô mi co e o so ci al re la ci o na dos ao
se tor agrí co la, de um Go ver no in ca paz de cor ri gir as
dis tor ções ile ga is e imo ra is do sal do de ve dor dos pro -
du to res ru ra is, de um Go ver no in ca paz de pro mo ver a 
re pac tu a ção das dí vi das dos pro du to res ru ra is das re -
giões mais po bres do País, do Nor te, Nor des te e Cen -
tro-Oes te. Mes mo as sim, apro ve i ta mos este dia para
exi gir res pe i to aos 2.045 pes qui sa do res, aos 6.485
téc ni cos, a to dos os tra ba lha do res da Embra pa, que,
de nor te a sul do País, são de fato os au to res de be ne-
fí ci os di re tos da or dem de qua se R$8 bi lhões por ano, 
so men te em re tor no so ci al, com a sua efi ciên cia e
com pe tên cia. So mem-se a isso bi lhões de dó la res e
mi lhões de em pre gos que os re ba nhos, as agro in dús-
tri as e as cul tu ras ge ram em tec no lo gia.

Sr. Pre si den te, con cluo len do al gu mas pa la vras
da Drª Gla ci Zan can, pro fes so ra ti tu lar de Bi o quí mi ca
da Uni ver si da de Fe de ral do Pa ra ná, atu al Pre si den te
da SBPC (So ci e da de Bra si le i ra para o Pro gres so da
Ciên cia), que de mons trou, mu i to cla ra men te, o sig ni-
fi ca do do cor te de 45% no or ça men to do Mi nis té rio da 
Ciên cia e Tec no lo gia pe las for ças do aca so que co-
man dam, hoje, nos so País. Ao pu bli car o ar ti go “A
Ciên cia em ris co”, afir ma:

(...) É pre ci so olhar para essa área com uma vi -
são am pla e na pers pec ti va de lon go pra zo, ten do cla -
re za de que a ciên cia cres ce onde exis te am bi en te
apro pri a do, re sul tan te da re u nião de ex pe ri en tes pes -
qui sa do res e jo vens cri a ti vos com fi nan ci a men to su fi-
ci en te para man tê-los tra ba lhan do. (...)

Nun ca é de ma is aler tar que em ciên cia é di fí cil
cons tru ir e man ter es co las, mas é mu i to fá cil des-

truí-las quan do não lhes são da das as con di ções mí -
ni mas de so bre vi vên cia e re po si ção.

É nos sa ho me na gem aos pes qui sa do res, téc ni-
cos e ser vi do res da Embra pa. De for ma es pe ci al,
que re mos exi gir res pe i to por par te do Go ver no Fe de-
ral para que a eles se jam da das con di ções dig nas de
tra ba lho e de sa lá rio, a fim de que con ti nu em fa vo re-
cen do essa ver da de i ra re vo lu ção tec no ló gi ca na agri -
cul tu ra e na pe cuá ria bra si le i ras. Tudo isso, gra ças ao
es for ço, pela com pe tên cia e pela ca pa ci da de de tra -
ba lho des ses ser vi do res.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra como Lí der.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra, pela Li de ran ça do PMDB, ao Se na dor Re -
nan Ca lhe i ros.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL.
Como Lí der. Sem re vi são do ora dor) – Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, como Lí der do PMDB nes ta
Casa, que ro re gis trar a apro va ção – 23 anos após a
anis tia po lí ti ca e qua se 14 anos de po is da pro mul ga-
ção da Cons ti tu i ção de 88 – da Me di da Pro vi só ria nº
2.151-3, que de fi ne re gras para con ces são de be ne fí-
ci os e li be ra ção do pa ga men to das in de ni za ções aos
anis ti a dos po lí ti cos.

A Me di da Pro vi só ria, re e di ta da pela úl ti ma vez
em 24 de agos to de 2001, re gu la men ta o art. 8º do
Ato das Dis po si ções Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as e,
na prá ti ca, con ce de anis tia aos que fo ram atin gi dos –
de 1946 até 1988 – por atos de ex ce ção com mo ti va-
ção ex clu si va men te po lí ti ca.

Esse re la tó rio, apro va do por acla ma ção na Co -
mis são Mis ta Espe ci al que ana li sou a Me di da Pro vi-
só ria, vai cor ri gir uma enor me in jus ti ça. Para se ter
uma idéia, os mo vi men tos li ga dos aos anis ti a dos cal -
cu lam que cer ca de 20 mil pro ces sos es tão pa ra dos,
aguar dan do essa re gu la men ta ção.

O re la tó rio, Sr. Pre si den te, foi fru to de um lon go
tra ba lho con sen su al, re a li za do com par la men ta res de
di fe ren tes par ti dos e com re pre sen tan tes dos anis ti a-
dos, le van do em con ta as re i vin di ca ções dos atin gi dos.

Por isso, peço toda a ce le ri da de pos sí vel para
que o pa re cer seja vo ta do ain da nes te se mes tre. Mu i-
tos dos anis ti a dos são, Sr. Pre si den te, ido sos e a ma i-
o ria so fre ain da dos efe i tos da tor tu ra e de tan tos atos
de cru el da de.

Não pos so de i xar de ci tar al guns no mes dos
que ou sa ram de sa fi ar as tre vas e exi gir a anis tia,
como Dona Te re si nha Zer bi ni, que fun dou o Mo vi-
men to Fe mi ni no em 1975, o me mo rá vel e sa u do so
me nes trel das Ala go as, Te o tô nio Vi le la, a OAB, a ABI, 
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o Car de al de São Pa u lo, Dom Pa u lo Eva ris to Arns,
que de fen deu os va lo res cris tãos, e o PMDB, cujo
con gres so, em 1971, em Re ci fe, deu iní cio à mar cha
pela anis tia.

Eu mes mo, como mo des to De pu ta do Esta du al e 
mi li tan te dos di re i tos hu ma nos, par ti ci pei de di ver sos
atos pelo País e tive a hon ra, ago ra, de co la bo rar com
esse pro je to de con ver são, que vai, na prá ti ca, cri ar
con di ções para re pa rar mos es sas in jus ti ças.

Além de vi das que se fo ram, foi se ri a men te pre -
ju di ca da a in te li gên cia do País. A sé rie in fa me de atos
di tos ins ti tu ci o na is apa gou nos sas re fe rên ci as cí vi-
cas, afe tou a cro no lo gia da evo lu ção e, prin ci pal men-
te, fe riu a li ber da de.

Deve-se re gis trar, tam bém, com jus ti ça, o ges to
do Pre si den te da Re pú bli ca, Fer nan do Hen ri que Car -
do so, que per mi tiu a re pa ra ção das in jus ti ças pas sa-
das ao as si nar a me di da pro vi só ria que re la ta mos
ago ra. A anis tia per ten ce ao povo bra si le i ro, à so ci e-
da de or ga ni za da, ao ideá rio re pu bli ca no e à nos sa
vo ca ção de mo crá ti ca.

Mas, Sr. Pre si den te, eu gos ta ria tam bém, nes -
ses pou cos mi nu tos que me res tam, de in for mar, ain -
da, a apro va ção, hoje, pela Co mis são de Assun tos
So ci a is des ta Casa, do Pro je to de Lei 230, de 2001,
de mi nha au to ria, que al te ra a Con so li da ção das Leis
do Tra ba lho (CLT) para per mi tir ao tra ba lha dor que
fal te ao ser vi ço sem des con to de sa lá rio por até quin -
ze dias para pro cu rar côn ju ge, as cen den te, des cen-
den te, ir mão ou de pen den te de sa pa re ci do.

Tra ta-se, Sr. Pre si den te, tam bém, de uma me di-
da de enor me al can ce so ci al, já que o de sa pa re ci-
men to de um ente que ri do é, sem dú vi da, um dos
mais du ros gol pes que pode atin gir uma fa mí lia. Esse
gol pe, no en tan to, mu i tas ve zes, não é o úni co. As
pes so as, em gran de par te, aca bam con vi ven do, na
ver da de, com duas per das: a do fa mi li ar de sa pa re ci-
do e a do pró prio em pre go.

Em 85% dos ca sos de de sa pa re ci men to que
ocor rem no Bra sil – prin ci pal men te, Sr. Pre si den te,
nas fa mí li as de ba i xa ren da –, os pa ren tes dos de sa-
pa re ci dos têm de con vi ver com o fan tas ma do de sem-
pre go, qua se sem pre con se qüên cia das fal tas ao tra -
ba lho, pro vo ca das, evi den te men te, pelo de ses pe ro
da bus ca. Como, Sr. Pre si den te, a pro po si ção foi
apro va da em ca rá ter ter mi na ti vo, se gue ago ra di re to
para a Câ ma ra dos De pu ta dos, onde pre ten do ob ter a 
ur gên cia ur gen tís si ma dos Lí de res par ti dá ri os. Afi nal,
a pre sen te pro pos ta as se gu ra rá aos ci da dãos o di re i-
to de pro cu rar seus en tes que ri dos dan do-lhes con di-
ções mí ni mas para revê-los.

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do

a pa la vra ao Se na dor Ro me ro Jucá, pela Li de ran ça.

Logo em se gui da co me ça re mos a Ordem do Dia, pois 
es ta mos atra sa dos.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR.
Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
se rei bre ve. Qu an to ao dis cur so do Se na dor José Edu -
ar do Du tra, eu gos ta ria de apre sen tar mi nha po si ção.

Fui um dos de fen so res des se acor do com os pe -
tro le i ros da Pe tro bras e con ti nuo de fen den do-o. As ra -
zões do veto do Exe cu ti vo fo ram ju rí di cas, as qua is
es pe ro que pos sam ser con tor na das no pro je to que o
Se na dor José Edu ar do Du tra tem na Câ ma ra com a
mes ma ma té ria. Qu e ro di zer a S. Exª que quan do
esse pro je to vol tar ao Se na do, vo ta rei fa vo ra vel men-
te, por que en ten do que esse acor do é im por tan te
para o País e para a Pe tro bras.

Infe liz men te, os óbi ces ju rí di cos fi ze ram com
que hou ves se o veto. Enten do que po de mos tra ba lhar
den tro do Go ver no para cons tru ir mos uma ou tra so lu-
ção ju rí di ca que aten da ao en ten di men to fe i to e à le -
gis la ção vi gen te.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A Pre si-

dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que o Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 53, de 2002, que al te ra o in ci so I do art. 2º
da Lei nº 7.394, de 29 de ou tu bro, de 1985, que dis -
põe so bre a du ra ção do cur so para téc ni co em ra di o-
lo gia, cujo pa re cer foi lido an te ri or men te, fi ca rá pe ran-
te a Mesa du ran te cin co dias úte is a fim de re ce ber
emen das nos ter mos re gi men ta is.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Srªs e
Srs.Se na do res, pro po nho ao Ple ná rio, se não hou ver
ob je ção, a in clu são na Ordem do Dia de hoje, de duas 
Men sa gens do Pre si den te da Re pú bli ca re fe ren tes à
es co lha de Che fe de Mis são Di plo má ti ca. (Pa u sa.)

Não ha ven do ob je ção do Ple ná rio, es tão in clu í-
das as Men sa gens nºs 132 e 147, de 2002, na Ordem
do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Pas sa-se à

Item 1:

EMENDAS DA CÂMARA AO
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 1, DE 1997
(Em re gi me de ur gên cia – art. 336, II,
do Re gi men to Inter no, nos ter mos do

 Re que ri men to nº 371, de 2002)

Emen das da Câ ma ra ao Pro je to de
De cre to Le gis la ti vo nº 1, de 1997 (nº
841/99, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
sus ta efe i tos da apro va ção do Pre si den te da 
Re pú bli ca à Nota Con jur/Min fa 24 de 1992,
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atra vés da Expo si ção de Mo ti ovs nº 19/92,
do Mi nis tro de Esta do da Infra-Estru tra, pu -
bli ca da em 24 de mar ço de 1992.

(De pen den do de pa re cer da Co mis são
de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia).

So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo 
Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Mo za ril do
Ca val can ti.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 394, DE 2002 

Se nhor Pre si den te,

Nos ter mos do art. 352, in ci so II, do Re gi men to
Inter no, re que re mos a ex tin ção da ur gên cia con ce di-
da para as emen das da Câ ma ra dos De pu ta dos ao
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 1, de 1997.

Sala das Ses sões 19 de ju nho de 2002. – Ney
Su as su na – Re nan Ca lhe i ros – Fran ce li no Pe re i ra.

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

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Sr. Pre-
si den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar a vo ta ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Tem a
pa la vra para en ca mi nhar o Se na dor Ade mir Andra de.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA. Para en -
ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, que ro mar car mi -
nha po si ção con trá ria à re ti ra da da ur gên cia da apro -
va ção des se de cre to le gis la ti vo. Tra ta-se de uma
ques tão que en vol ve a vida de mi lha res de pes so as
há mais de 22 anos. É a fa mo sa his tó ria do ga rim po
de Ser ra Pe la da, no Esta do do Pará. 

O Po der Exe cu ti vo, em 1992, ba i xou um de cre to
can ce lan do o di re i to de pro pri e da de dos ga rim pe i ros
so bre aque la área. Eu me lem bro que, nos idos de
1985, 1986, 1987, os ga rim pe i ros de Ser ra Pe la da vi -
e ram ao Con gres so Na ci o nal e con se gui ram que ele
e o Po der Exe cu ti vo apro vas sem uma lei san ci o na da
pelo en tão Pre si den te Fi gue i re do, que dava aos ga-
rim pe i ros o di re i to da la vra de Ser ra Pe la da. E para
que essa lei fos se apro va da, a Com pa nhia Vale do
Rio Doce re ce beu uma in de ni za ção de re cur sos re ti-
ra dos do Orça men to da União equi va len te a US$60
mi lhões.

Em 1992, pas sa dos, por tan to, 6 ou 7 anos após
a apro va ção des sa lei e o re ce bi men to da in de ni za-
ção pela Com pa nhia Vale do Rio Doce, o Po der Exe -
cu ti vo, que sem pre pri vi le gia o in te res se dos po de ro-

sos, ti rou o di re i to da Co o pe ra ti va de Ga rim pe i ro de
Ser ra Pe la da de pro pri e tá ria da área. E quan do pa gou
a in de ni za ção, não hou ve se quer a pro va de que a
área do ga rim po de Ser ra Pela es ta va in clu sa na que la
área, so bre a qual a Vale ti nha um de cre to de pes qui-
sa e que, aliás nem ti nha fe i to a pes qui sa, por tan to,
ain da que a área ti ves se in clu sa, já ha ve ria a ca du ci-
da de. Entre tan to, a Vale, como é uma Com pa nhia ex -
tre ma men te po de ro sa, fez pre va le cer o seu di re i to.

Os ga rim pe i ros nun ca se con for ma ram, ape sar
de não po de rem mais ex plo rar o ouro de Ser ra Pe la-
da, de vi do ao lago que se for mou na cava pela quan ti-
da de de água acu mu la da, e a par tir dali, o pro ces so
de ex plo ra ção do ouro te ria que ser en tão me ca ni za-
do. Mas aque la luta de Ser ra Pe la da en vol veu o in te-
res se de mais de se ten ta, oi ten ta mil tra ba lha do res
que pas sa ram mu i tos anos da sua vida na que la área,
que se de di ca ram e ar ris ca ram tudo, que ven de ram
tudo o que pos su íam para in ves tir na que le ga rim po es -
pe ran do um re tor no. E des de que não foi mais pos sí vel
ex plo rar o ouro de Ser ra Pe la da, es ses ga rim pe i ros,
pas sa dos tan tos anos, ain da vi vem na ex pec ta ti va de
re cu pe rar Ser ra Pe la da. E o Con gres so Na ci o nal, es pe-
ci al men te o Se na do da Re pú bli ca, cri ou uma Co mis são
para es tu dar o as sun to. Ela foi pre si di da pelo Se na dor
Edi son Lo bão, eu as su mi a Vice-Pre si dên cia e o Se na-
dor Ernan des Amo rim foi o Re la tor. E nós che ga mos,
de po is de al gum tem po de tra ba lho, à con clu são de que 
de ve ría mos apre sen tar um de cre to le gis la ti vo can ce lan-
do a usur pa ção de po der do Po der Exe cu ti vo. O de cre to
le gis la ti vo tem um úni co ar ti go:

Art. 1º – É sus ta do os efe i tos da Nota Con-
jur/Min fra nº 0024/92, apro va da pelo Pre si den te da
Re pú bli ca atra vés da Expo si ção de Mo ti vos nº
0019/92, do Mi nis tro de Esta do da Infra-Estru tu ra, pu -
bli ca da no Diá rio Ofi ci al da União de 24 de mar ço de
1992. (sic)

A apro va ção des ta ma té ria pelo Con gres so Na -
ci o nal de vol ve Ser ra Pe la da à Co o pe ra ti va dos Ga-
rim pe i ros de Ser ra Pe la da. O pro je to, apro va do pelo
Se na do da Re pú bli ca, foi à Câ ma ra dos De pu ta dos,
onde foi apro va do com duas emen das, e ago ra está
de vol ta ao Se na do Fe de ral.

Esta é uma ques tão que já dura bas tan te tem po.
Em fun ção da di ver gên cia de po si ci o na men to en tre
ga rim pe i ros é que se pede a re ti ra da de ur gên cia. Um
seg men to en ten de que a ma té ria deve ser apro va da
sem as emen das, ao pas so que o ou tro de fen de que
deve ser apro va da com as emen das, o que am pli a ria
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a par ti ci pa ção da ad mi nis tra ção no pro ces so de Ser ra
Pe la da.

O fato, Sras. e Srs. Se na do res, é que o Exe cu ti-
vo foi ab so lu ta men te ir res pon sá vel com os mais de 70 
mil ho mens e mu lhe res que tra ba lha ram na que la
mina. Ago ra, no Go ver no Fer nan do Hen ri que, a Com -
pa nhia Vale do Rio Doce foi pri va ti za da, e com ela
ven de ram o ga rim po de Ser ra Pe la da. Então, há duas
ques tões a se rem re sol vi das: uma é tra zer de vol ta
Ser ra Pe la da para a Co o pe ra ti va dos Ga rim pe i ros de
Ser ra Pe la da; ou tra é bus car um di nhe i ro, de so bra de
ouro, que a Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral de tém. Com as
cor re ções, esse va lor che ga ria a R$140 mi lhões e te -
ria de ser co lo ca do em obras a ser vi ço dos ga rim pe i-
ros de Ser ra Pe la da. Há di ver gên cia no mo vi men to.
Um seg men to en ten de que o di nhe i ro de ve ria ser li -
be ra do e apli ca do na obra de Ser ra Pe la da e em be -
ne fí ci os so ci a is no Mu ni cí pio de Cu ri o nó po lis; ou tro
seg men to en ten de que o di nhe i ro de ve ria ser di vi di do
en tre os ga rim pe i ros a tí tu lo de in de ni za ção. É pre ci so
ver que ain da que re al men te fos sem R$140 mi lhões e 
se esse di nhe i ro fos se des ti na do aos ga rim pe i ros,
não da ria mais do que R$1.500,00 para cada um,
con si de ran do o nú me ro de ga rim pe i ros exis ten tes na
re gião. Entre tan to, con se gue-se aglu ti nar mu i ta gen -
te, po bre, hu mi lha da, so fri da, sem tra ba lho, por que se 
co lo ca na men te des ses ga rim pe i ros que eles re ce-
be rão uma fá bu la em in de ni za ção, quan do, na ver da-
de, a quan ti da de de di nhe i ro apre go a da não exis te.
Ain da que se jam R$140 mi lhões, há um pro ble ma a
re sol ver: o di nhe i ro está ju di ci al men te vin cu la do aos
cre do res da Co o pe ra ti va.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet. Fa zen do
soar a cam pa i nha.) – Eu faço um ape lo a V. Exª para
que seja bre ve, por que es ta mos atra sa dos com a
Ordem do Dia, Se na dor Ade mir Andra de.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Sr.
Pre si den te, con clu i rei já.

O Go ver na dor do Esta do do Pará, na ver da de,
jun ta men te com o Pre si den te Fer nan do Hen ri que
Car do so, foi o gran de ca u sa dor da si tu a ção de di fi cul-
da des dos ga rim pe i ros. Os dois man da ram o Exér ci to
de sa lo jar os ga rim pe i ros de lá. De po is que o Exér ci to
saiu, en vi a ram 450 po li ci a is mi li ta res que fi ca ram lá
por mais de seis me ses. Ago ra, como o mo vi men to
tem peso ele i to ral for te, o Go ver na dor pro me teu re-
sol ver a ques tão em no ven ta dias. Espe ro que ele re -
sol va.

Essa lei re sol ve ria. No en tan to, es tão ti ran do a
opor tu ni da de de o Se na do votá-la. De ve ría mos
votá-la hoje, pois este de cre to le gis la ti vo da ria o di re i-
to aos ga rim pe i ros de Ser ra Pe la da. Entre tan to, o Go -
ver na dor, cul pa do de tudo que acon te ceu com os ga -
rim pe i ros, não quer que a ma té ria seja apro va da, em
fun ção de que, por in ter mé dio do Mi nis tro-Che fe da
Casa Mi li tar, Ge ne ral Alber to Car do so, o pró prio Po -
der Exe cu ti vo tem uma ou tra for ma de re sol ver o pro -
ble ma. E para isso con ta rão com o meu apo io. O que
im por ta é re sol ver o pro ble ma e aten der aos di re i tos
da que las pes so as que, du ran te anos da sua vida, de -
ram mu i to de si por aque le ga rim po e hoje que rem re -
ce ber al gum be ne fí cio.

A ma i o ria dos Lí de res re ti ra, mais uma vez, a ur -
gên cia des se de cre to le gis la ti vo, que é de 1997. Esta -
mos em 2002, e ele ain da não foi vo ta do.

Se o Po der Exe cu ti vo não re sol ver o pro ble ma,
cre io que ape nas eu, como fu tu ro Go ver na dor do
Esta do do Pará, po de rei im por as con di ções para que
a Co o pe ra ti va dos Ga rim pe i ros de Ser ra Pe la da seja
efe ti va men te aten di da.

Tor ço para que o Po der Exe cu ti vo, in de pen den-
te men te da nos sa po si ção, re sol va o pro ble ma o mais
rá pi do pos sí vel.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Srªs e
Srs.Se na do res, va mos à vo ta ção do re que ri men to de 
ex tin ção de ur gên cia para a ma té ria.

O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – 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. Vai fa lar pelo PFL?

O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA. Para en ca-
mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Não, Sr.
Pre si den te, eu falo como au tor do pro je to. Sou au tor
do de cre to le gis la ti vo que de vol ve aos ga rim pe i ros de
Ser ra Pe la da o ter ri tó rio usa do por eles, con si de ra do
an te ri or men te da Vale do Rio Doce.

O Se na dor Ade mir Andra de fez par te da Co mis-
são e as si nou co mi go o de cre to le gis la ti vo. Apro va do
no Se na do, o de cre to foi à Câ ma ra dos De pu ta dos,
re ce beu três emen das e re tor nou ao Se na do. Eu so li-
ci tei aos Srs. Lí de res que pe dis sem a ur gên cia para a
vo ta ção ago ra. Su ce de que os ga rim pe i ros vol tam a
me pe dir que não vo te mos ago ra em re gi me de ur -
gên cia es sas emen das. Daí ter mos ou tra vez di li gen-
ci a do a ex tin ção das emen das.

Assim, Sr. Pre si den te, man te nho a mi nha po si-
ção de re ti ra da da ur gên cia para que o as sun to seja
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me lhor exa mi na do na Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus -
ti ça e Ci da da nia.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na dor

Car los Pa tro cí nio, V. Exª vai en ca mi nhar pelo PTB?
O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO. Para

en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, vou en ca mi nhar pelo PTB. Num pri me i ro
mo men to, meu de se jo era o de en ca mi nhar con tra ri a-
men te a este re que ri men to. Entre tan to, que ro in da gar
do emi nen te Se na dor Ade mir Andra de se S. Exª ab di-
ca da po si ção apre sen ta da há pou co, por que te mos
uma in for ma ção nova, apre sen ta da pelo emi nen te
Se na dor Edi son Lo bão, de que os ga rim pe i ros es tão
so li ci tan do a re ti ra da da ur gên cia.

Eu gos ta ria de ou vir, mais uma vez, a pa la vra do 
emi nen te Se na dor Ade mir Andra de, por que S. Exª
pode mu dar de po si ção e eu que ria acom pa nhá-lo.
Mas, em face da in for ma ção do emi nen te Se na dor
Edi son Lo bão, va mos vo tar fa vo ra vel men te ao re que-
ri men to.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O Se na-
dor Car los Pa tro cí nio vota fa vo ra vel men te ao re que ri-
men to.

Caso o emi nen te Se na dor Ade mir Andra de que -
i ra, po de rá fa lar ao fi nal dos en ca mi nha men tos. No
mo men to, as Li de ran ças es tão en ca mi nhan do.

Como vota o PMDB?
O SR. FRANCISCO ESCÓRCIO  (PMDB – MA)

– Esta mos dis cu tin do ain da, por que há in te res se de
al guns co le gas, prin ci pal men te do Pará. 

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Como
vota o Blo co de Opo si ção?

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
O Blo co vota “sim”, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O Blo co
de Opo si ção vota “sim”, pela ex tin ção da ur gên cia.

Como vota o Blo co/PSDB/PPB? (Pa u sa.)
Como vota o PDT?
O SR. SEBASTIÃO ROCHA (PDT – AP) – Sr.

Pre si den te, a re co men da ção do PDT para a Ban ca da
é man ter a ur gên cia. Qu e re mos que o pro je to seja vo -
ta do.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – V. Exª
vota pela ex tin ção da ur gên cia?

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (PDT – AP) – Não,
pela ma nu ten ção da ur gên cia, para que o pro je to seja 
vo ta do. Não es ta mos com pre en den do ade qua da-
men te os ar gu men tos da que les que de se jam a re ti ra-
da da ur gên cia.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Como
vota o PSDB?

O SR. LÚDIO COELHO (Blo co/PSDB – MS) –
Sr. Pre si den te, o PSDB vota pela re ti ra da a ur gên cia.

O SR. FRANCISCO ESCÓRCIO (PMDB – MA)
– Sr. Pre si den te, o PMDB já se de ci diu: é fa vo rá vel ao
re que ri men to do Se na dor Edi son Lo bão, pela ex tin-
ção da ur gên cia.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O PMDB
é pela ex tin ção da ur gên cia.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ade mir Andra de.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Sr.
Pre si den te, pelo que se per ce be, evi den te men te, ga -
nha a ex tin ção da ur gên cia. E la men to pro fun da men-
te, por que, há sete anos, es ta mos na ex pec ta ti va de
re sol ver esse pro ble ma. A di vi são, os po si ci o na men-
tos di fe ren ci a dos en tre os re pre sen tan tes dos ga rim-
pe i ros, mais uma vez, está pro vo can do in de ci são em
re la ção a essa ma té ria. Os ga rim pe i ros pre ci sam se
unir para que a Casa apro ve o pro je to.

Man te nho o pe di do de ur gên cia, por que pen so
que, ao apro var mos esse de cre to le gis la ti vo, vol ta rá a 
fun ci o nar em Ser ra Pe la da a Co o pe ra ti va dos Ga rim-
pe i ros.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se V.Exª
man tém, V. Exª já se pro nun ci ou.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Exa ta-
men te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Em vo ta-
ção a ma té ria. (Pa u sa.)

Não ha ven do quem que i ra en ca mi nhar, en cer ro
o en ca mi nha men to.

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

Apro va do o re que ri men to a ma té ria vol ta à sua
tra mi ta ção nor mal, re tor nan do à Co mis são de Cons ti-
tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia a fim de ser ins tru í da.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Cha mo a
aten ção da Casa, haja vis ta que o pró xi mo item en se-
ja vo ta ção no mi nal.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 2:

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 n.º 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
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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 n.º 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 n.º 1-CCJ
(Subs ti tu ti vo), que ofe re ce.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria de 22 de maio úl ti mo, quan do
teve sua vo ta ção adi a da para hoje.

Em vo ta ção o pro je to, em pri me i ro tur no. (Pa u sa.)

O SR. ROBERTO SATURNINO (Blo co/PT – RJ) 
– 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) – 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 en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.)
– Sr. Pre si den te, ini ci al men te, en ca re ço a V. Exª que
pro vi den cie o aci o na men to da cam pa i nha.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Srªs e
Srs. Se na do res, re co nhe ço a im por tân cia da ma té ria,
por ser cons ti tu ci o nal. Além dis so, seu con te ú do é im -
por tan te, pois pro cu ra fi xar li mi tes para gas tos com
pu bli ci da de de obras go ver na men ta is. Assim sen do,
aten dam ao ape lo do Se na dor Ro ber to Sa tur ni no.

Con vi do to das as Srªs. os Srs. Se na do res que
não se en con tram em ou tras de pen dên ci as da Casa a 
com pa re ce rem ao ple ná rio a fim de vo tar esta ma té-
ria, que exi ge quo rum qua li fi ca do.

O SR. ROBERTO SATURNINO (Blo co/PT – RJ) 
– Sr. Pre si den te, se rei bre ve, até por que a ma té ria
não é po lê mi ca, ten do sem pre en con tra do una ni mi-
da de nos se to res em que foi dis cu ti da. Cre io que o
pro nun ci a men to dos Srs. Lí de res tam bém será no
sen ti do da sua apro va ção.

Há um re co nhe ci men to ge ral e um con sen so na
Na ção de que os gas tos com pu bli ci da de por par te de 
to das as es fe ras go ver na men ta is são ne ces sá ri os e
im por tan tes. Tra ta-se de uma co mu ni ca ção es sen ci al
en tre o Go ver no e a so ci e da de a res pe i to de ques tões
do in te res se da pró pria so ci e da de.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet ) – Se na dor
Ro ber to Sa tur ni no, os Srs. Se na do res já es tão che-
gan do ao ple ná rio. Qu an to ma i or bre vi da de, me lhor
será para a vo ta ção da ma té ria.

O SR. ROBERTO SATURNINO (Blo co/PT – RJ) 
– Encer ra rei, Sr. Pre si den te, fa zen do um ape lo aos
ilus tres Co le gas no sen ti do de que vo tem fa vo ra vel-

men te a essa emen da, que ape nas li mi ta os gas tos e
in tro duz na Cons ti tu i ção o dis po si ti vo que obri ga rá as
di fe ren tes es fe ras a fi xar li mi ta ção des ses gas tos.

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se V.Exª
pre ten de en ca mi nhar pela Li de ran ça, per gun to ao
Se na dor Edu ar do Su plicy se con ce de à Se na do ra
He lo í sa He le na o di re i to de fazê-lo.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Com cer te za, Sr. Pre si den te, até em vir tu de da im por-
tân cia da ma té ria.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na do-
ra He lo í sa He le na, V. Exª está de vi da men te au to ri za da.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Faço essa con ces são tam bém em ra zão do co nhe ci-
men to da Se na do ra He lo í sa He le na de como, por ve -
zes, se tem abu sa do da pu bli ci da de no Bra sil por par-
te dos ór gãos go ver na men ta is.

De se jo-lhe toda a for ça, Se na do ra He lo í sa He -
le na.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra à Se na do ra He lo í sa He le na pelo Blo co de
Opo si ção para en ca mi nhar a vo ta ção.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL.
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, em bo ra nes ta
eta pa da vo ta ção to dos os Par la men ta res pos sam en -
ca mi nhar, por eco no mia pro ces su al, o Sr. Pre si den te
fez um ape lo à Opo si ção no sen ti do de que ape nas
uma pes soa se pro nun ci as se.

Evi den te men te, o Se na dor Edu ar do Su plicy e
to dos os Se na do res do Blo co da Opo si ção têm fe i to
um es for ço gi gan tes co, Sr. Pre si den te, no sen ti do ao
me nos de ze lar por aqui lo que está de vi da men te es -
ta be le ci do na Cons ti tu i ção, no seu art. 37, es pe ci al-
men te no § 1º. É cla ro que o Se na dor Sa tur ni no bus -
ca, por meio da sua Pro pos ta de Emen da Cons ti tu ci o-
nal, aper fe i ço ar aqui lo que está no art. 37, no qual a
Admi nis tra ção Pú bli ca de ve rá res pe i tar os prin cí pi os
da le ga li da de, im pes so a li da de, mo ra li da de, pu bli ci da-
de e efi ciên cia.

O ter mo pu bli ci da de, mu i tas ve zes, é vis to pe los
ad mi nis tra do res como se fos se a pers pec ti va de pu -
bli ci da de, de pro mo ção pes so al, e não aqui lo que efe -
ti va men te o tex to cons ti tu ci o nal bus ca, que é ga ran tir
a trans pa rên cia ne ces sá ria.
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Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, só para
se ter uma idéia, no meu Esta do, os gas tos com co -
mu ni ca ção, uma ver da de i ra “mi di a cra cia” que lá está
es ta be le ci da, su pe ram os gas tos com as Se cre ta ri as
es sen ci a is, tais como: Jus ti ça e Ci da da nia, que lida
com pre sí di os; De fe sa So ci al, que é a se gu ran ça pú -
bli ca, res pon sá vel pela po lí cia ju di ciá ria e com ba te à
vi o lên cia; da Agri cul tu ra, em um Esta do emi nen te-
men te agrí co la; da Assis tên cia So ci al, num Esta do
onde 60% da po pu la ção é de ex clu í dos e está aba i xo
da li nha da po bre za. Em al guns ca sos, isso é ex tre-
ma men te gra ve, por que, no meu caso, não é nem
com a pu bli ci da de ofi ci al que se gas ta tan to. Além de
se gas tar mu i to, por que o Go ver na dor tem 76 in ser-
ções ao dia, com um mi nu to cada, gas ta mais em pu -
bli ci da de pes so al do que se gas ta na área de se gu-
ran ça pú bli ca, as sis tên cia so ci al, agri cul tu ra, ge ra ção
de em pre go e ren da. Além dis so, com o di nhe i ro pú -
bli co, está efe ti va men te le san do a Cons ti tu i ção, a par-
tir do mo men to que ele mes mo fala que, além da pro -
mo ção pes so al, da uti li za ção dos sím bo los do Go ver-
no, ele mes mo fala.

Sr. Pre si den te, até con se gui mos a co ra gem do
juiz, em pri me i ra ins tân cia, de es ta be le cer uma li mi-
nar, mas, in fe liz men te, aca ba se cas san do, em nome
não sei de quê, trans for man do-se num ver da de i ro
Esta do fora-da-lei.

Por tan to, a Opo si ção vota fa vo ra vel men te à Pro -
pos ta de Emen da Cons ti tu ci o nal do Se na dor Ro ber to
Sa tur ni no.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O Blo co
de Opo si ção PT/PPS está en ca mi nhan do fa vo ra vel-
men te à emen da cons ti tu ci o nal.

Como en ca mi nha o Se na dor Ge ral do Melo, pelo 
PSDB/PPB?

O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN) –
Sr. Pre si den te, o Blo co/PSDB-PPB en ca mi nha o voto
“sim”.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Como
en ca mi nha o Se na dor Ju vên cio da Fon se ca, pela Li -
de ran ça do PMDB, por gen ti le za?

O SR. JUVÊNCIO DA FONSECA (PMDB – MS)
– Sr. Pre si den te, o PMDB re co men da o voto “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O PMDB
en ca mi nhou o voto “sim”.

Como en ca mi nha o Se na dor Ro meu Tuma, pelo 
PFL?

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Sr. Pre si-
den te, o PFL en ca mi nha o voto “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Como
en ca mi nha o ilus tre Se na dor Se bas tião Ro cha, pelo
PDT? (Pa u sa.)

Como en ca mi nha o Se na dor Car los Pa tro cí nio,
pelo PTB?

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) – Sr.
Pre si den te, o PTB en ten de que essa me di da é al ta-
men te mo ra li za do ra. Esta mos pro cu ran do au men tar
o sa lá rio mí ni mo para R$240,00, a par tir do ano que
vem, e es ta mos en con tran do uma di fi cul da de or ça-
men tá ria mu i to gran de. Por tan to, tudo o que diz res -
pe i to a li mi tar quan ti ta ti va men te os gas tos do Go ver-
no nes sa ma té ria, in clu si ve dos ór gãos au tár qui cos e
da Admi nis tra ção in di re ta. Por tan to, o PTB vota fa vo-
ra vel men te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O Se na-
dor Álva ro Dias po de ria fa lar pelo PDT, no en ca mi-
nha men to des sa vo ta ção, ou o Se na dor Osmar Dias,
por gen ti le za.

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Sr. Pre si den-
te, em nome do Se na dor Álva ro Dias, en ca mi nho o
voto “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O PDT
tam bém en ca mi nha o voto “sim”.

Como en ca mi nha o PSB, Se na dor Ade mir
Andra de?

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Sr.
Pre si den te, isso era algo que a le gis la ção bra si le i ra
pre ci sa va con ter. O Par ti do So ci a lis ta Bra si le i ro, evi -
den te men te, vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Srªs e
Srs. Se na do res, va mos vo tar a ma té ria, que exi ge
quo rum qua li fi ca do. Por tan to, mais uma vez, a Mesa
faz um ape lo ve e men te às Srªs e aos Srs. Se na do res
para que com pa re çam ao ple ná rio. A ma té ria exi ge
quo rum qua li fi ca do.

(Pro ce de-se à vo ta ção.)

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A Mesa,
mais uma vez, con vo ca os Srs. Se na do res que se en -
con tram em seus ga bi ne tes a vi rem ao ple ná rio. Esta -
mos vo tan do ma té ria cons ti tu ci o nal. (Pa u sa.)

Inda go se os Se na do res pre sen tes já vo ta ram.
(Pa u sa.)

Vou de cla rar en cer ra da a vo ta ção.
Está en cer ra da a vo ta ção.

(Pro ce de-se à apu ra ção.)
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O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Va mos
ao re sul ta do.

Vo ta ram SIM 59 Srs. Se na do res; não hou ve vo -
tos NÃO.

Não hou ve abs ten ções.
To tal: 59 vo tos.
Nes sas con di ções, a Mesa de cla ra apro va da a

Emen da nº 1 da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e
Ci da da nia, o Subs ti tu ti vo, fi can do, por tan to, pre ju di-
ca da a pro pos ta.

A ma té ria vai 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) – 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 para o se gun do
tur no, que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor
Car los Wil son.

É lido o se guin te:

PARECER Nº 609, de 2002
(Co mis são de Cons ti tu i ção,

Jus ti ça e Ci da da nia )

Re da ção, para o se gun do tur no, do
Subs ti tu ti vo à Pro pos ta de Emen da à
Cons ti tu i ção nº 1, 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, para o se gun do tur no, do
Subs ti tu ti vo à Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº
1, de 2001, que de ter mi na afi xa ção de li mi tes para
gas tos com a pu bli ci da de de obras go ver na men ta is,
com al te ra ções re da ci o na is para ade qua ção à Lei
Com ple men tar nº 95, de 28 de fe ve re i ro de 1998, com 
as al te ra ções pro mo vi das pela Lei Com ple men tar nº
105, de 26 de abril de 2001.

Sala de Re u niões da Co mis são 19 ju nho de
2002. – Ber nar do Ca bral – José Agri pi no – Jef fer-
son Pe res – Ro me ro Jucá – Ca sil do Mal da ner –
Ger som Ca ma ta – Iris Re sen de – Mar lu ce Pin to –
José Edu ar do Du tra – Pe dro Si mon – Amir Lan do
– Ade mir Andra de.

ANEXO AO PARECER Nº 609, DE 2002.

Re da ção, para o se gun do tur no,do
Subs ti tu ti vo à Pro pos ta de Emen da à
Cons ti tu i ção nº 1, de 2001.

EMENDA CONSTITUCIONAL Nº DE 2002

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.

 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. 37 da Cons ti tu i ção Fe de ral pas sa
a vi go rar com as se guin tes al te ra ções:

“Art. 37 ..................................................

..............................................................
 § 1º A pu bli ci da de dos atos, pro gra-

mas, obras, ser vi ços e cam pa nhas dos ór-
gãos e en ti da des da ad mi nis tra ção pú bli ca
de qual quer das es fe ras po lí ti co-ad mi nis tra-
ti vas de ve rá ter ca rá ter edu ca ti vo, in for ma ti-
vo ou de ori en ta ção so ci al, dela não po den-
do cons tar no mes, sím bo los ou ima gens
que ca rac te ri zem pro mo ção pes so al de au-
to ri da des ou ser vi do res pú bli cos.

..............................................................
 § 8º ......................................................

..............................................................
 IV – os li mi tes com gas tos em pu bli ci-

da de de obras.
..............................................................
§ 11. A lei es pe ci fi ca a que se re fe re o

in ci so XIX de ve rá es ta be le cer li mi tes para
os gas tos com a pu bli ci da de de obras, ade -
quan do-os sem pre às con di ções ope ra ci o-
na is de cada en ti da de.” (NR) 

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

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A ma té-
ria cons ta rá da Ordem do Dia opor tu na men te, para o
se gun do tur no cons ti tu ci o nal, obe de ci do o in ters tí cio
re gi men tal.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Srs. Se -
na do res, fa rei uma co mu ni ca ção que, a meu ver, é im -
por tan te para pro var o tra ba lho re a li za do pela Casa.

A Pre si dên cia co mu ni ca que está en ca mi nha do,
nes te mo men to, à re vi são da Câ ma ra dos De pu ta do
dois pro je tos de lei da Co mis são Mis ta de Se gu ran ça:
o que au men ta a pena, para o cri me de cor rup ção,
para 12 anos e o que tra ta de la va gem de di nhe i ro e
per mi te ao Con se lho de Con tro le de Ati vi da des Fi-
nan ce i ras a que bra do si gi lo ban cá rio para o exer cí cio
das suas ati vi da des.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra a V. Exª.
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O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP.
Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
so bre os tra ba lhos que se de sen vol ve rão nos pró xi-
mos dias, nós, do Blo co de Opo si ção, con si de ra mos
im por tan te a vo ta ção da LDO até o dia 30 de ju nho,
pois, em ju lho, nós, Par la men ta res de cada Par ti do,
po de re mos em pe nhar-nos nos tra ba lhos das ele i-
ções, já que a cam pa nha ele i to ral se ini ci a rá ofi ci al-
men te a par tir de 6 de ju lho.

Sr. Pre si den te, o Pre si den te do TSE, Mi nis tro
Nel son Jo bim, so li ci tou a mim e aos de ma is Lí de res
que as si nás se mos um pe di do de ur gên cia para a vo -
ta ção dos pro je tos re la ti vos à re mu ne ra ção dos ser vi-
do res da Jus ti ça, que, in clu si ve, es ti ve ram em gre ve.
Mu i tos es tão pre sen tes aguar dan do a vo ta ção na Câ -
ma ra hoje, e no Se na do, ama nhã. O re que ri men to so -
bre o as sun to está sen do en ca mi nha do a V. Exª por
to dos os Lí de res.

Sr. Pre si den te, fi nal men te, ex ter no sen ti men tos
de pê sa mes a V. Exª pelo fa le ci men to de seu ir mão.
Inclu si ve V. Exª, por esse epi só dio, não pôde es tar
pre sen te on tem na Casa.

Tam bém há uma re i vin di ca ção. V. Exª fa lou, na
se ma na pas sa da, so bre o Pro je to nº 15, Me di da Pro -
vi só ria nº 2.175, mu i to re le van te para to dos que tra ba-
lham na Re ce i ta Fe de ral, como au di to res, e nas áre as
pre vi den ciá ria e da Jus ti ça Tra ba lhis ta. V. Exª men ci o-
nou que po de ria, nes ta se ma na, de ter ça para quar ta,
fa zer a con vo ca ção do Con gres so Na ci o nal. Se não
for pos sí vel, da das as cir cuns tân ci as, con vo car uma
ses são con jun ta para hoje ain da, quem sabe V. Exª –
em aten ção a to dos que in clu si ve aguar da vam para
hoje a con vo ca ção do Con gres so Na ci o nal para o
exa me da que la me di da – pos sa de i xá-la con vo ca da
para a se ma na que vem, no dia que con si de rar mais
ade qua do, a fim de que to dos os Par la men ta res sa i-
bam, des de já, que dia se dará o exa me des se as sun-
to e de de ma is as sun tos que pos sam ser re le van tes.
Enca mi nho a V. Exª essa su ges tão, que é de tan tas
pes so as que, nes tas úl ti mas se ma nas, têm pro cu ra-
do V. Exª e nós, Lí de res de Par ti dos, para que to me-
mos essa pro vi dên cia.

É a su ges tão que for mu lo a V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na dor
Edu ar do Su plicy, com re fe rên cia ao or de na men to dos 
tra ba lhos não só do Se na do Fe de ral, como do Con -
gres so Na ci o nal, cum pre-me apro ve i tar a opor tu ni da-
de para di zer que a Se cre ta ria-Ge ral está, em nome
da Pre si dên cia, con vi dan do os mem bros da Mesa e
as Li de ran ças par ti dá ri as do Se na do Fe de ral para
uma re u nião na re si dên cia da Pre si dên cia des ta
Casa, na pró xi ma quar ta-fe i ra, às 12 ho ras, a fim de

tra tar mos das ma té ri as mais ur gen tes a se rem vo ta-
das an tes do re ces so e tam bém equa ci o nar mos nos -
sos tra ba lhos a par tir de agos to, con si de ran do o pe -
río do ele i to ral.

Qu an to à ma té ria re fe ren te ao Po der Ju di ciá rio,
re ce bi o mes mo te le fo ne ma. Esse pro je to não che gou
ao Se na do da Re pú bli ca. Ao che gar, a Mesa cum pri rá
a de ter mi na ção das Li de ran ças par ti dá ri as. Se elas
re que re rem o re gi me de ur gên cia, a Pre si dên cia cum -
pri rá.

Com re la ção ao pro ble ma dos au di to res, mi nha
pa la vra está em pe nha da e não te nho des cu i da do dis -
so. Eles sa bem dis so por meio de ter ce i ros e por in ter-
mé dio de to dos os Par la men ta res que me têm pro cu-
ra do. Por tan to, na pró xi ma re u nião do Con gres so Na -
ci o nal, a ma té ria en tra rá em pa u ta, não sei se na pró -
xi ma ter ça ou quar ta-fe i ra.

Lem bro que não te re mos con di ções de en trar
em re ces so se não vo tar mos a LDO, o úl ti mo item
apon ta do por V. Exª, Se na dor Edu ar do Su plicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ti nu-
e mos a Ordem do Dia.

So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo
Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Car los Wil son.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 395, 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 a fim de ser apre ci-
a do an tes da ma té ria cons tan te do item nº da Ordem
do Dia.

Sala das Ses sões, 19 de ju nho de 2002. – Ma ri-
na Sil va.

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 22:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 34, DE 1993

(Inver são da pa u ta, nos ter mos do
Re que ri men to nº 395, de 2002, 

lido e apro va do nes ta opor tu ni da de.)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 34, de 1993 (nº
237/93, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
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apro va o tex to da Con ven ção nº 169 da
Orga ni za ção Inter na ci o nal do Tra ba lho so-
bre os po vos in dí ge nas e tri ba is em pa í ses
in de pen den tes, ten do

Pa re ce res sob nºs

– 603, de 1995 e 1.315, de 2000, da
Co mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa
Na ci o nal, 1º pro nun ci a men to: Re la tor: Se na-
dor Jar bas Pas sa ri nho, fa vo rá vel, com res tri-
ção aos arts. 16, 17 e 32, e pela au diên cia
da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci-
da da nia, com re la ção ao pre ci so en ten di-
men to do art. 14 da Con ven ção; 2º pro nu ni-
a men to:(em re e xa me, nos ter mos do Re-
que ri men to nº 1.304, de 1995), Re la tor: Se -
na dor Tião Vi a na, fa vo rá vel, com abs ten-
ções dos Se na do res Lú dio Co e lho e Mo za-
ril do Ca val can te; e

– 604, de 1995 e 1.316, de 2000, da
Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da-
da nia (1º pro nun ci a men to), Re la tor: Se na-
dor Ro me ro Jucá, fa vo rá vel, por não en con-
trar óbi ce à ado ção do tex to do art. 14 da
Con ven ção; 2º pro nun ci a men to (em re e xa-
me, nos ter mos do Re que ri men to nº 1.304,
de 1995), Re la tor: Se na dor Ro meu Tuma,
fa vo rá vel, com a Emen da nº 1-CCJ, que
apre sen ta.

Antes de ini ci ar a dis cus são da ma té ria, a Pre -
si dên cia in for ma ao Ple ná rio que sub me te rá à de li-
be ra ção pri me i ro o pro je to e, em se gui da, a Emen da
nº 01 da CCJ, que in ter pre ta os art. 14, 16 e 17.

O Pa re cer nº 1.316, da Co mis são de Cons ti tu i-
ção, Jus ti ça e Ci da da nia, não con tem plou em sua
emen da o art. 32 da Con ven ção.

Pas sa-se à dis cus são.
Em dis cus são o pro je to e a emen da, em tur no

úni co. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção o pro je to, sem pre ju í zo da emen da.
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) – Con ce do

a pa la vra à Se na do ra Ma ri na Sil va, por cin co mi nu tos.
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, o Se na dor Fran ce li no Pe re i ra, de Mi nas
Ge ra is, diz que o pro je to tra ta da mi nha et nia. Fico
mu i to fe liz em po der ser con si de ra da pa ren te das po -

pu la ções in dí ge nas, como eles me con si de ram em
toda a Ama zô nia. Infe liz men te, não te nho esse pa ren-
tes co de fato, por que, das par tes ma ter na e pa ter na,
sou des cen den te de ne gros e por tu gue ses. Mas sin -
to-me hon ra da por ser ado ta da como pa ren te por to -
dos os po vos in dí ge nas des te País.

Estou mu i to fe liz em es ta be le cer esse diá lo go
com to dos os Se na do res, por que há mais de nove
anos a Con ven ção está em tra mi ta ção no Con gres so
Na ci o nal. Há uma ex pec ta ti va de to das as co mu ni da-
des in dí ge nas com re la ção à sua apro va ção. Qu an do
da opor tu ni da de da apro va ção e vo ta ção do Pro to co-
lo de Kyo to, mu i to bem re la ta do pelo meu ilus tre com -
pa nhe i ro De pu ta do Fer nan do Ga be i ra, na Câ ma ra
dos De pu ta dos, em con ver sa com os Se na do res
Artur da Tá vo la, Ro meu Tuma, Ro me ro Jucá, Jef fer-
son Pé res, Ber nar do Ca bral e ou tros, en ten de mos
que, no dia da vo ta ção do Pro to co lo de Kyo to, tam-
bém vo ta ría mos a Con ven ção nº169.

Exis te uma po lê mi ca so bre o fato de, se nos as -
so ciás se mos a essa Con ven ção, es tar mos fe rin do o
pre ce i to cons ti tu ci o nal bra si le i ro de que as ter ras in dí-
ge nas são de do mí nio da União, sen do que os ín di os
têm o usu fru to des sas ter ras. No en tan to, a pró pria
Con ven ção é mu i to cla ra quan do reza: “ha ven do qual -
quer dú vi da ou qual quer dis tan ci a men to con ce i tu al
en tre o que es ta be le ce a Con ven ção nº169 e a Cons -
ti tu i ção, no âm bi to dos Esta dos na ci o na is, pre va le ce-
rá o tex to cons ti tu ci o nal de cada Esta do”. De sor te
que não há ne nhu ma in com pa ti bi li da de en tre a Con -
ven ção nº169 a que es ta mos nos as so ci an do e a
Cons ti tu i ção es ta be le ci da em 1988, que sou be mu i to
bem as se gu rar os di re i tos in dí ge nas.

Estão pre sen tes na Casa vá ri os re pre sen tan tes
e li de ran ças das co mu ni da des in dí ge nas, tais como
Ra o ni, Álva ro Tu ca no, José Xu cu ru, Di o ni sio Ma cu xi,
Ro sa ni Ka i gang, Mi ri am Te re na e vá ri os ou tros com -
pa nhe i ros que não da ria tem po para ci tar to dos os no -
mes. Este ple ná rio, hoje, re ple to des sas li de ran ças,
con ta com a par ti ci pa ção de las. Eles es tão per ce ben-
do o in te res se do Con gres so Na ci o nal pela apro va-
ção da Con ven ção 169 sem as emen das apre sen ta-
das por al gum dos Srs. Se na do res, que ti ve ram a pre -
o cu pa ção de es ta be le cer al gu ma se me lhan ça ou
com pa ti bi li zar o tex to da Con ven ção com a Cons ti tu i-
ção de 1988. 

Mas essa ques tão já está re sol vi da, pois, pri me-
i ro, a Con ven ção de ter mi na a pre va lên cia do Tex to
Cons ti tu ci o nal como in ter pre ta ção em qual quer fó-
rum in ter na ci o nal; se gun do, o Se na dor Ro meu Tuma
e o Se na dor Ber nar do Ca bral fi ze ram uma es pé cie de 
en con tro de con tas em re la ção a essa dú vi da e che -
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ga ram à con clu são de que po de mos ra ti fi car a Con-
ven ção 169, até por que o ór gão ade qua do para cri ar
essa emen da é a pró pria OIT, por meio do Mi nis té rio
da Jus ti ça, uti li zan do os me i os de ne go ci a ção de que
dis po mos. Pre ci sa mos le var essa emen da para es ses
fó runs, onde cer ta men te ela será ace i ta. Se apro var-
mos a emen da aqui, nes ta vo ta ção, pre ju di ca re mos a
vo ta ção, por que o tex to terá que vol tar no va men te à
Câ ma ra dos De pu ta dos.

De sor te, Sr. Pre si den te, que eu que ro aqui re -
co nhe cer o es for ço da Li de ran ça do Go ver no na pes -
soa do Se na dor Ro me ro Jucá, do Se na dor Artur da
Tá vo la, que à épo ca con cor dou com essa apro va ção
e dos de ma is Se na do res, in clu si ve do Se na dor Ro-
meu Tuma, ad vo gan do aqui o tex to na for ma re la ta da
pelo Se na dor Tião Vi a na, ou seja, sem as emen das,
em bo ra com pre en den do as pre o cu pa ções do Se na-
dor Ro meu Tuma.

Sr. Se na dor que hoje pre si de esta ses são, a
quem cha mo ca ri nho sa men te de Car li nhos, este é
um mo men to his tó ri co. As co mu ni da des in dí ge nas
es pe ram há mais de nove anos a apro va ção des sa
con ven ção e há mais de doze anos a vo ta ção do
Esta tu to do Índio, mas este, com cer te za, será um
gran de pas so. Estão de pa ra béns to dos aque les que
têm tra ba lha do por esta apro va ção.

Fico fe liz de es ta rem pre sen tes es sas li de ran-
ças in dí ge nas que, com jus ta ra zão, acom pa nham o
de ba te e es pe ram que, da mes ma for ma que o Pro to-
co lo de Kyo to che ga rá à Rio + 10 apro va do, tam bém
nós es ta re mos aqui apro van do a Con ven ção 169 da
OIT, que es ta rá fa zen do mais esse res ga te dos nos -
sos po vos in dí ge nas. A po pu la ção in dí ge na, se gun do
o IBGE, pas sou de 300 mil para 700 mil no nos so
País, não pura e sim ples men te por que hou ve um
cres ci men to ve ge ta ti vo, mas por que hoje a po pu la ção
in dí ge na, cada vez mais, se as su me como ín dia na
sua pró pria en ti da de, na sua pró pria et nia, gra ças aos 
avan ços al can ça dos por suas li de ran ças, me di an te
um novo ét hos que se está cri an do para os in dí ge nas
no nos so País.

Du ran te o dis cur so da Sra. Ma ri na Sil -
va o Sr. Ra mez Te bet, Pre si den te, de i xa a
ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu pa da pelo
Sr. Car los Wil son, 1º Se cre tá rio.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Con ce-
do a pa la vra ao emi nen te Se na dor Jef fer son Pé res,
para en ca mi nhar a vo ta ção, por cin co mi nu tos.

O SR. JEFFERSON PÉRES (PDT – AM. 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 Se na do ra Ma ri-

na Sil va pode ser et ni ca men te afro-lusa, mas é tam -
bém de alma in dí ge na, pois S. Exª re pre sen ta, en car-
na no Se na do Fe de ral, a pró pria ima gem dos po vos
da flo res ta.

To das as po pu la ções in dí ge nas bra si le i ras es -
tão de pa ra béns no dia de hoje. Fi nal men te, após uma 
tra mi ta ção de onze anos no Se na do Fe de ral des ta
Con ven ção: fo ram dois anos na Câ ma ra Fe de ral e
nove anos no Se na do Fe de ral, isso ocor reu tal vez,
por for ça de te mo res in fun da dos a res pe i to da pro pri-
e da de das ter ras in dí ge nas. Alguns en ten di am que
pre va le ce ria so bre a Cons ti tu i ção Fe de ral. Como a
Se na do ra Ma ri na Sil va aca ba de di zer, não é este o
en ten di men to ju rí di co. O dis po si ti vo cons ti tu ci o nal
que dá o do mí nio das ter ras in dí ge nas à União e
àque las po pu la ções ape nas o usu fru to per ma ne ce.

O ou tro te mor era que, a par tir des ses di re i tos e
a de no mi na ção de po vos, im pli cas se a as pi ra ção a
ad qui ri rem o sta tus de pes soa ju rí di ca de di re i to in -
ter na ci o nal, ou seja, uma as pi ra ção à in de pen dên cia,
o que é tam bém ex pres sa men te des car ta do no tex to
da Con ven ção.

Sr. Pre si den te, fal ta ape nas a apro va ção, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos e de po is no Se na do Fe de ral, do
Esta tu to dos Po vos Indí ge nas, que tam bém há lon go
tem po tra mi ta na que la Casa. Só en tão, os di re i tos
des ses po vos es ta rão de fi ni ti va men te con sa gra dos
no or de na men to ju rí di co do País, após 500 anos de
pos ter ga ção.

Por ou tro lado, hou ve um tra ba lho da Se na do ra
Ma ri na Sil va, do De pu ta do Fer nan do Ga be i ra e meu
para que hoje tam bém vo tás se mos a ade são do Bra -
sil ao Pro to co lo de Kyo to, ou tro ins tru men to in ter na ci-
o nal da ma i or va lia para con ter a con cen tra ção de ga -
ses de efe i to es tu fa na at mos fe ra. Infe liz men te, não
há a co o pe ra ção dos Esta dos Uni dos, por for ça de
uma in fe liz de ci são do Go ver no nor te-ame ri ca no.
Entre tan to, acre di to que a ade são, há pou cos dias, do 
Ja pão e, hoje, do Bra sil aca ba rá com pe lin do os nor -
te-ame ri ca nos a ade ri rem tam bém.

De for ma que o Se na do Fe de ral está de pa ra-
béns pela apro va ção des sas duas Con ven ções.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Con ce-
do a pa la vra ao Se na dor Ro me ro Jucá para en ca mi-
nhar a vo ta ção. S. Exª dis põe de cin co mi nu tos.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR. Para
en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, é com sa tis fa ção
que en ca mi nho esta vo ta ção, por en ten der a im por tân-
cia da Con ven ção 169 da Orga ni za ção Inter na ci o nal
do Tra ba lho para os po vos in dí ge nas bra si le i ros.
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Como um dos re la to res de co mis são, dei pa re-
cer fa vo rá vel, por que en ten do que não há ne nhum
tipo de ris co em con va li dar essa Con ven ção. Pelo
con trá rio, Sr. Pre si den te, é im por tan te re a fir mar que
os nos sos ín di os são bra si le i ros, de fen dem o ter ri tó rio
na ci o nal, as ter ras in dí ge nas são ter ras da União com 
usu fru to para os ín di os, e, por tan to, qual quer des con-
fi an ça de qual quer ou tro en ca mi nha men to nes sas
ques tões não cabe com a re a li da de do Bra sil.

Qu e ro di zer que as co mu ni da des in dí ge nas pre -
ci sam ser cada vez mais apo i a das, ter de mar ca das
as suas ter ras que ain da não o fo ram, en fim, ter con -
di ção de so bre vi ver, cres cer e efe ti va men te fa zer par-
te da so ci e da de bra si le i ra com dig ni da de.

Por tudo isso, en ca mi nho, sa u dan do to das as li -
de ran ças in dí ge nas e as co mu ni da des in dí ge nas aqui 
pre sen tes, fa vo rá vel à re so lu ção e con trá rio à emen -
da, por que en ten do que ela só cri a ria di fi cul da des
para a apro va ção da Con ven ção, sem cri ar ne nhum
tipo de van ta gem para o País ou para as co mu ni da-
des in dí ge nas.

Essa emen da, ao mo di fi car a Con ven ção, cri a-
ria um em ba ra ço. Além de re tor nar para a Câ ma ra
dos De pu ta dos, se ria uma ques tão a ser dis cu ti da na
pró pria OIT, por que uma con ven ção in ter na ci o nal se
ra ti fi ca ou não. 

Por tan to, sou fa vo rá vel, en ca mi nho pela Li de-
ran ça do Go ver no, à apro va ção da Con ven ção 169
sem a emen da pro pos ta.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Con ce-
do a pa la vra à Sr. Se na do ra Emi lia Fer nan des, para
en ca mi nhar a vo ta ção.

A SRA. EMILIA FERNANDES (Blo co/PT – RS.
Para en ca mi nhar a vo ta ção.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, mu i to opor tu na men te, vo ta mos hoje
o tex to da Con ven ção 169 da Orga ni za ção Inter na ci o-
nal do Tra ba lho, so bre os po vos in dí ge nas e tri ba is em 
pa í ses in de pen den tes, en fa ti zan do a ne ces si da de de
pre ser va ção de seus usos, cos tu mes e tra di ções. Ma -
té ria que tra mi ta no Se na do Fe de ral des de 1993. 

Para os re fe ri dos po vos, a Con ven ção 169 têm
im por tân cia com pa rá vel àque la atri bu í da à De cla ra-
ção dos Di re i tos Hu ma nos, apro va da em 1948 pela
Assem bléia Ge ral da ONU. Isto por que es ta be le ce
pa râ me tros que ob je ti vam vi a bi li zar a ado ção, por
par te dos Esta dos sig na tá ri os, de me di das que ga-
ran tam o res pe i to às di fe ren ças ét ni cas, à iden ti da de
cul tu ral e aos di re i tos po lí ti cos, cul tu ra is e eco nô mi-
cos das po pu la ções in dí ge nas. Po pu la ções es tas que 
têm sido sis te ma ti ca men te ali ja das em seus di re i tos e 
em sua in te gri da de fí si ca e so ci o e co nô mi ca.

Por seu for te teor hu ma nis ta, esta Con ven ção
será de gran de va lia para a so be ra nia na ci o nal, uma
vez que re a fir ma prin cí pi os éti cos es ta be le ci dos pela
Cons ti tu i ção Fe de ral e re co nhe ce, a um tão im por tan-
te seg men to da so ci e da de bra si le i ra, a par ce la de
res pon sa bi li da de e de di re i to que lhe cabe no pro je to
na ci o nal.

A Con ven ção pre vê a obri ga to ri e da de dos go-
ver nos em as su mir o com pro mis so pú bli co e a res-
pon sa bi li da de de de sen vol ver, de for ma in te gra da,
com con sul ta pré via e com a par ti ci pa ção dos po vos
in te res sa dos, uma ação co or de na da e sis te má ti ca
que ob je ti ve pro te ger os di re i tos e ga ran tir o res pe i to
pela in te gri da de des tes po vos.

De ve rão ser ado ta das me di das que as se gu rem
às co mu ni da des in dí ge nas os mes mos di re i tos e
opor tu ni da des já ga ran ti dos, por lei, ao res tan te da
po pu la ção bra si le i ra; que pro mo vam a ple na efe ti vi-
da de dos di re i tos so ci a is, eco nô mi cos e cul tu ra is a
es tes gru pos, res pe i tan do sua iden ti da de só cio-cul tu-
ral, bem como seus cos tu mes, tra di ções e ins ti tu i-
ções. Enfim, me di das que aju dem a di mi nu ir o abis mo
so ci o e co nô mi co que exis te en tre os po vos in dí ge nas
e os de ma is mem bros da co mu ni da de na ci o nal.

Se nho ras e Se nho res,
Re co nhe ce mos os es for ços que o Le gis la ti vo

Fe de ral tem em pre en di do para com ba ter a ex clu são e 
a fal ta de po lí ti cas pú bli cas es pe cí fi cas para as co mu-
ni da des in dí ge nas re ma nes cen tes no Bra sil.

No en tan to, é for ço so ad mi tir que ain da há mu i to
para avan çar mos. Se hoje dis cu ti mos a Con ven ção
169, de ve mos agi li zar tam bém a apro va ção do Esta -
tu to dos Po vos Indí ge nas, que tra mi ta no Con gres so
Na ci o nal há mais de dez anos – sem que te nha mos,
até ago ra, si na li za ção de quan do ele será vo ta do.

O go ver no bra si le i ro deve ado tar uma po lí ti ca
trans pa ren te, com li be ra ção de re cur sos, para a de -
mar ca ção das ter ras in dí ge nas, bem como para a
pro te ção dos co nhe ci men tos tra di ci o na is e do pa tri-
mô nio ge né ti co exis ten te em suas ter ras.

A Fun da ção Na ci o nal do Índio, em 34 anos de
exis tên cia, nun ca teve um pre si den te-ín dio, em con -
so nân cia com re i vin di ca ção his tó ri ca da co mu ni da de.
A re for mu la ção e a mo der ni za ção do ór gão tam bém
vêm sen do re cor ren te men te adi a das.

No âm bi to da Edu ca ção, ain da fal ta im ple men-
tar uma Po lí ti ca Na ci o nal para a Edu ca ção Esco lar
Indí ge na, com for ma ção de pro fes so res e ado ção de
ma te ri al di dá ti co ade qua do.

Mais uma vez, o go ver no bra si le i ro se com pro-
me teu pu bli ca men te a aten der es tas re i vin di ca ções
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da po pu la ção in dí ge na. To das elas fo ram in clu í das na 
se gun da edi ção do Pro gra ma Na ci o nal de Di re i tos
Hu ma nos, anun ci a do pelo go ver no este ano. No en -
tan to, não há pre vi são de aten di men to ime di a to. A
exe cu ção des tas ações fi ca rá a car go do pró xi mo go -
ver no.

Se nhor Pre si den te,
Os ín di os bra si le i ros me re cem e exi gem res pe i-

to, como fi cou cla ro em do cu men to di vul ga do nes te
ano, du ran te o 2º Fó rum So ci al Mun di al de Por to Ale -
gre, e for mu la do por du zen tos re pre sen tan tes in dí ge-
nas de to das as re giões do país. Do cu men to este de -
no mi na do “Car ta de Por to Ale gre”, cu jos pon tos prin -
ci pa is pas sa mos a des ta car ago ra:

Os ín di os bra si le i ros re i vin di cam:
– Com pro mis so com po lí ti cas afir ma ti vas con tra

a po bre za, a de pen dên cia.
– Um mun do mais jus to para as ge ra ções fu -

tu ras.
– Po lí ti cas pú bli cas – sa ú de, edu ca ção e pro du-

ção ali men tar, res pe i tan do a di ver si da de cul tu ral.
– Apro va ção do Esta tu to dos Po vos Indí ge nas.
Os ín di os bra si le i ros de nun ci am:
– Per das de suas ter ras, fal ta de re cur sos para

de mar ca ção de áre as in dí ge nas.
Os ín di os bra si le i ros exi gem:
– Res pe i to en quan to 1ªs na ções des te País. 
Os ín di os bra si le i ros di zem bas ta:
– De se rem tra ta dos como in ca pa zes e in fe ri o res.
– De vi o lên cia con tra seus lí de res.
– De vi o lên cia con tra mu lhe res e cri an ças in dí-

ge nas.
– De prá ti cas as sis ten ci a lis tas.
– Da prá ti ca cri mi no sa e des ca so per ver so para

di mi nu ir ain da mais seus ter ri tó ri os.
Tam bém que re mos des ta car tre cho do “Ma ni-

fes to dos Po vos Ka in gang e Gu a ra ni”, do meu Esta do,
o Rio Gran de do Sul. Di zem os ín di os:

“Hoje, lu ta mos para re con quis tar a ple ni tu de do
con tro le so bre nos sos ter ri tó ri os tra di ci o na is, do re co-
nhe ci men to dos nos sos di re i tos en quan to na ção, da
vi vên cia de nos sas cul tu ras e das pos si bi li da des de
uma vida li vre e dig na. Mas são mu i tas as ame a ças
que es ta mos en fren tan do no Bra sil e que di fi cul tam
nos sas con quis tas:

1 – a ame a ça da não de mar ca ção; da de mar ca-
ção eter na men te len ta e da fra gi li za ção da de fe sa da
in te gri da de de nos sos ter ri tó ri os. Hoje, das 756 ter ras
in dí ge nas exis ten tes no Bra sil, ape nas 251 fo ram de -
mar ca das, ho mo lo ga das e re gis tra das. As de ma is,

ape sar da fa lá cia do Go ver no Fe de ral, con ti nu am to -
tal men te ex pos tas à ação dos in va so res e ex plo ra do-
res lo ca is e in ter na ci o na is. Nes te con tex to de pa ra li-
sia das de mar ca ções, exis te tam bém a prá ti ca in-
cons ti tu ci o nal de com pra de ter ra para os nos sos po -
vos, o que sig ni fi ca o não re co nhe ci men to da im por-
tân cia da ter ra tra di ci o nal para a con ti nu i da de de nos -
sas cul tu ras;

2 – a ame a ça de apro va ção, pelo Con gres so
Na ci o nal, de um Esta tu to dos Po vos Indí ge nas que
cer ce ie e re du za di re i tos já re co nhe ci dos e vi a bi li ze a
aber tu ra de nos sas ter ras ao ca pi tal na ci o nal e in ter-
na ci o nal. Este é o de se jo de nos sos ini mi gos;

3 – a ame a ça das ini ci a ti vas de mi li ta ri za ção
das fron te i ras, cri an do mu ni cí pi os quar téis que se rão
ver da de i ros en cla ves co lo ni a is em nos sas ter ras, que
que bra rão o equi lí brio en tre nos sas co mu ni da des e
ame a ça rão nos sas vi das, prin ci pal men te de mu lhe-
res e li de ran ças in dí ge nas;

4 – A ame a ça da ALCA e de ou tros pro je tos
como hi dro vi as, hi dre lé tri cas, eco tu ris mo, que pre ten-
dem abrir ver da de i ras es tra das de aces so às ri que-
zas de solo e sub so lo e à bi o di ver si da de de nos sas
ter ras, pas san do-as para o con tro le e lu cro dos gran -
des gru pos mul ti na ci o na is;

5 – a ame a ça de inú me ras ini ci a ti vas go ver na-
men ta is e de em pre sas pri va das, que bus cam “in te-
grar” no mer ca do ne o li be ral os nos sos po vos e ter ri tó-
ri os, co op tan do li de ran ças e cri an do, no in te ri or das
ter ras in dí ge nas, a di vi são, a com pe ti ção, a ex plo ra-
ção e a de sin te gra ção só cio-cul tu ral.”

Sr. Pre si den te, Srªs Se na do ras e Srs. Se na do-
res, no pe río do do “Des co bri men to”, exis ti am no Bra -
sil 5 mi lhões de ín di os e ín di as. Hoje, este nú me ro fi -
cou res tri to a 300 mil. Isso in di ca que a cada sé cu lo
mor re um mi lhão de ín di os nes te país. 

Pre ci sa mos evi tar essa mor tan da de, pro te ger
os po vos in dí ge nas bra si le i ros. É nos so de ver, nos so
com pro mis so éti co e mo ral, sa nar nos sa dí vi da his tó-
ri ca e so ci al com es tes po vos. Mais do que pro mes-
sas, Se nho ras e Se nho res, as tri bos re ma nes cen tes
bra si le i ras ne ces si tam de ações con cre tas, pon tu a is
e ime di a tas.

Des ta for ma, so mos pela apro va ção da ver são
ori gi nal do PDL em pa u ta, uma vez que a apro va ção
de emen das sig ni fi ca o re tor no da ma té ria à Câ ma ra
dos De pu ta dos. E mais: sig ni fi ca um re tro ces so na
luta para as se gu rar às po pu la ções in dí ge nas de nos -
so país o efe ti vo di re i to à in te gri da de, à ci da da nia e ao 
de sen vol vi men to mo ral, cul tu ral e eco nô mi co.

12512 Quinta-fe i ra  20 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2002

JUNHO 2002318    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Em re co nhe ci men to a bra va luta de re sis tên cia
dos po vos in dí ge nas do Bra sil e do Rio Gran de do
Sul, so li ci to a pu bli ca ção na ín te gra do “Ma ni fes to dos 
Po vos Ka i gang e Gu a ra ni – Mo vi men to de Re sis tên-
cia Indí ge na – do Rio Gran de do Sul”.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE A
SRª SENADORA EMILIA FERNANDES
EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inse ri do nos ter mos do art. 210 do Re gi-
men to Inter no.)

MANIFESTO DOS POVOS KAINGANG E GUARANI DO  RIO
GRANDE DO SUL BRASIL

Nós, Ka in gang e Gu a ra ni, so mos do nos des tas ter ras des -
de mu i to tem po.

Nos sos an te pas sa dos vi vi am aqui quan do o Ho mem Bran -
co nem sa bia da exis tên cia das ter ras que cha mou de Amé ri ca.
Nes tas ter ras cri a mos nos sos fi lhos, nos sas ra í zes se de sen vol-
ve ram em solo fér til e ge ra ram nos sas cul tu ras, po vos nô ma des
ou se den tá ri os, guer re i ros ou não, nos cons tru í mos em nos so
tem po em con ta to di re to com aqui lo que de me lhor es tas ter ras ti -
nham. Se uma do en ça sur gia, tí nha mos nos sas ra í zes para a
cura. Nos sa fé tam bém es ta va li ga da a ter ra onde os ani ma is têm 
pa pel des ta ca do. Ani ma is que vi vi am sol tos em flo res tas ri cas e
só en con tra vam a mor te di an te de seu pre da dor na tu ral ou di an te
de um de nos sos ca ça do res.

Não sa bía mos a di fe ren ça en tre ri cos e po bres, pro pri e tá ri-
os e não pro pri e tá ri os. Nos sas cul tu ras não pro du zi ram es tas di -
fe ren ças, nos sas di fe ren ças não se fun da men ta vam no “ter mais”, 
na “ri que za” e na “acu mu la ção”.

Qu an do os Bran cos che ga ram: aqui bus ca ram apo de ra-
rem-se da es sên cia de nos sas vi das: a ter ra. Usa ram as ar mas
de fogo, as es pa das e a cruz para der ra ma rem nos so san gue,
como sím bo lo de for ça bru ta cha ma da ci vi li za ção oci den tal. Re -
sis ti mos com nos sas ar mas tra di ci o na is, mas a fle cha que fe ria
de mor te nos sa caça, foi in su fi ci en te para pa rar a des tru i ção que
ini ci ou pela to ma da de nos sas ter ras, de po is nos sas cul tu ras e
ago ra pro cu ram to mar nos sos es pí ri tos.

Na Amé ri ca o san gue de ou tros po vos tam bém foi der ra-
ma do pela ci vi li za ção da fome, da mi sé ria, da dis cri mi na ção e da
tec no lo gia para a Gu er ra.

Os do mi na do res cor ta ram nos sas fo lhas, nos sos ga lhos e
até nos sos tron cos. Mas es que ce ram-se de ma ta rem nos sas ra í-
zes. Ago ra es ta mos bro tan do com for ça e sa be mos bem como
são os Bran cos.

Há mo men tos na his tó ria do Ho mem Bran co que mos tram
o quan to fo mos o alvo da ex plo ra ção. Mas tam bém mos tram o
quan to fo mos ca pa zes de re sis tir. Nos sas ar mas não bar ra ram a
fú ria e ga nân cia dos Bran cos. Algu mas cul tu ras se iso la ram para
re sis tir. Ou tras se apro xi ma ram tan to dos in va so res que de sa pa-
re cem peta mão tra i ço e i ra do Bran co. Ou tros se agru pa ram no li -
mi te das ter ras e da cul tu ra bran ca para apren de rem a lín gua e
os cos tu mes bran cos, ao mes mo tem po re cu pe ran do par te de
nos sas cul tu ras para re sis tir.

Du ran te sé cu los nos so so fri men to só au men ta va. Go ver-
nos Bran cos pas sa vam, a for ma mu da va, mas o con te ú do de
suas po lí ti cas era o mes mo e cres cia nos so ex ter mí nio.

Os úl ti mos 30 anos do sé cu lo pas sa do tudo co me çou a
mu dar a par tir de nos sas ra í zes. Nos anos 70, épo ca do de sen-
vol vi men to for ça do e vi o len to, sob a di ta du ra mi li tar, nos sos pa -
ren tes, os po vos in dí ge nas avan ça ram exi gin do o re co nhe ci men-
to de sua exis tên cia, a ter ra, o di re i to à vida e o res pe i to às suas
cul tu ras. Nes te pe río do qua se fo mos ex ter mi na dos em nome da
Se gu ran ça Na ci o nal. Mas tam bém foi o tem po de ar ti cu la ções e
as sem bléi as in te rét ni cas que apon ta ram para um novo tem po: o
avan ço da re sis tên cia e com ba te, fe i to por nós mes mos.

Nos anos 80, avan ça mos nas mo bi li za ções e ar ti cu la ções
con quis tan do, na Lei dos Bran cos – a Cons ti tu i ção Fe de ral – um
ca pí tu lo que exi ge a mu dan ça de ori en ta ção do Esta do Bra si le i ro
com re la ção aos po vos in dí ge nas. Este ca pí tu lo exi ge que se
afas te a pers pec ti va in te gra ci o nis ta e in tro duz o con ce i to cons ti tu-
ci o nal do res pe i to à di ver si da de ét ni ca e cul tu ral.

Nos anos 90 mu i tos de nos sos pa ren tes re a gem com vi -
gor, en fren ta ram a Lei e a for ça, re to ma ram e am pli a ram ter ri tó ri-
os. Pas sa mos a par ti ci par e exi gir o con tro le das po lí ti cas pú bli-
cas que atin gem di re ta men te nos sas po pu la ções.Hoje, este pro -
ces so con ti nua, com mais for ça.

Ain da não so mos re co nhe ci dos por to dos. A Mar cha e a
Con fe rên cia dos Po vos e Orga ni za ções Indí ge nas do Bra sil, re a li-
za das em abril de 2000, e que cul mi na ram com os epi só di os de
re pres são po li ci al-mi li tar em Co roa Ver me lha, Ba hia, mos tra ram a 
ver da de i ra face dos Bran cos que go ver nam o país em Bra sí lia.

Nós, mais de 3600 li de ran ças de 140 po vos in dí ge nas so -
bre vi ven tes des de 1500, mos tra mos nes te epi só dio nos sa for ça,
dig ni da de e ca pa ci da de de re co nhe cer in te res ses co muns em ou -
tros gru pos de Bran cos e Ne gros que são ex plo ra dos pela so ci e-
da de Bran ca e Oci den tal que aqui se ins ta lou como in va são co lo-
ni al.

Que Ci vi li za ção é esta que seus Pre si den tes da Re pú bli ca
– do Bra sil e de Por tu gal – pre ci sam ser pro te gi dos por mi lha res
de sol da dos da Ma ri nha, Exér ci to e Ae ro náu ti ca para co me mo ra-
ram os 500 anos ofi ci a is do Bra sil?

Assim, ano após ano, nos sos an te pas sa dos fo ram vi o len-
ta men te es po li a dos de suas ter ras de ocu pa ção tra di ci o nal com a 
che ga da do ga nan ci o so mun do oci den tal como, por exem plo, a
par tir de 1856 no Rio Gran de do Sul. Aqui, as nos sas flo res tas
de ram lu gar ao sis te ma da mo no cul tu ra, que le vou a ex tin ção da
fa u na, fim dos re mé di os na tu ra is que a mata nos pro por ci o na va,
es cas sez do mel, pi nhão, fru tas e ou tros ali men tos que a mãe
ter ra nos ofe re cia. Mais ain da, li mi ta ram nos so es pa ço de pe ram-
bu la ção com a im plan ta ção dos al de a men tos. Sem flo res tas, com 
pou co es pa ço, lon ge dos rios, os ani ma is se fo ram e le va ram a
pos si bi li da de de ma nu ten ção da caça, pes ca e, con se qüen te-
men te, foi qua se o fim de nos sa re li gião. Mais que as ar mas,
mata-se um povo quan do se des va lo ri za sua cul tu ra, cos tu mes e
ou tros va lo res, as sim ocor reu aqui. Des ses ca sos fá ti cos vi e ram à 
fome e as do en ças que a nos sa me di ci na na tu ral não con se gue
cu rar. Como se isso não bas tas se, fo mos obri ga dos a nos adap -
tar a nova re a li da de, sub me ten do-nos às con di ções de so bre vi-
vên cia im pos ta pelo co lo ni za dor.

Ao lon go de nos sa his tó ria, nos sas vi das es ti ve ram en tre a 
cruz e a es pa da, de fen di das pela pis to la. De um lado a Igre ja
usan do as pa la vras de jus ti ça e fra ter ni da de para nos ca lar sem
es ta be le cer com pro mis sos com nos sas lu tas. De ou tro, a es pa da
e a pis to la do Bran co que nos con fi nou em al de i as como se fôs -
se mos ani ma is en ja u la dos.

Hoje lu ta mos para re con quis tar mos a ple ni tu de do con tro le
so bre nos sos ter ri tó ri os tra di ci o na is, do re co nhe ci men to dos nos -
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sos di re i tos en quan to na ções, da vi vên cia de nos sas cul tu ras e
das pos si bi li da des de uma vida li vre e dig na. Mas são mu i tas as
ame a ças que es ta mos en fren ta do no Bra sil e que di fi cul tam nos -
sas con quis tas:

1. a ame a ça da não de mar ca ção; da de mar ca-
ção eter na men te len ta e da fra gi li za ção da de fe sa da
in te gri da de de nos sos ter ri tó ri os. Hoje, das 756 ter ras
in dí ge nas exis ten tes no Bra sil, ape nas 251 fo ram de -
mar ca das, ho mo lo ga das e re gis tra das. As de ma is,
ape sar da fa lá cia do Go ver no Fe de ral, con ti nu am to tal-
men te ex pos tas à ação dos in va so res e ex plo ra do res
lo ca is e in ter na ci o na is. Nes te con tex to de pa ra li sia nas
de mar ca ções, exis te tam bém a prá ti ca in cons ti tu ci o nal
de com pra de ter ras para os nos sos po vos, o que sig ni-
fi ca o não re co nhe ci men to da im por tân cia da ter ra tra -
di ci o nal para a con ti nu i da de de nos sas cul tu ras;

2. a ame a ça de apro va ção, pelo Con gres so Na -

ci o nal, de um Esta tu to dos Po vos Indí ge nas que cer ce-

ie e re du za di re i tos já re co nhe ci dos e vi a bi li ze a aber tu-

ra de nos sas ter ras ao ca pi tal na ci o nal e in ter na ci o nal.

Este é o de se jo de nos sos ini mi gos;

3. a ame a ça das ini ci a ti vas de mi li ta ri za ção das

fron te i ras, cri an do mu ni cí pi os quar téis que se rão ver da-

de i ros en cla ves co lo ni a is em nos sas ter ras, que que-

bra rão o equi lí brio en tre nos sas co mu ni da des e ame a-

ça rão nos sas vi das, prin ci pal men te de mu lhe res e li de-

ran ça in dí ge nas;

4. a ame a ça da ALCA (Área de Li vre Co mér cio

das Amé ri cas) e de ou tros pro je tos como hi dro vi as, hi -

dre lé tri ca, eco tu ris mo, que pre ten dem abrir ver da de i ras

es tra das de aces so às ri que zas do solo e sub so lo e à

bi o di ver si da de de nos sas ter ras, pas san do-as para o

con tro le e lu cro dos gran des gru pos mul ti na ci o na is;

5. a ame a ça das inú me ras ini ci a ti vas go ver na-

men ta is e de em pre sas pri va das, que bus cam “in te-

grar” no mer ca do ne o li be ral os nos sos po vos e ter ri tó ri-

os, co op tan do li de ran ças e cri an do, no in te ri or das ter -

ras in dí ge nas, a di vi são, a com pe ti ção, a ex plo ra ção, e

a de sin te gra ção só ci o cul tu ral.

To dos os po vos in dí ge nas, as sim como nós, Ka in gang e
Gu a ra ni, de vem usar suas ar mas para en fren ta rem es tas ame a-
ças e con quis ta rem suas ter ras li ber tas dos ma les da so ci e da de
dos Bran cos.

Hoje, no Esta do do Rio Gran de do Sul, vi vem cer ca de
15.000 in dí ge nas for ma do pe las et ni as Ka in gang e Gu a ra ni. Os
Gu a ra nis são, apro xi ma da men te 2.000, vi vem em sua ma i o ria
nas re giões li to râ ne as do Esta do, em for ma de pe que nas al de i as
sen do que, uma par ce la ha bi ta as ter ras da et nia Ka in gang. Os
Ka in gang que for mam a ma i or par te da po pu la ção in dí ge na,
apro xi ma da men te 13.000, vi vem na re gião nor te do Esta do, pró -
xi mo ao Rio Uru guai.

O Esta do Bra si le i ro, ao lon go de sua his tó ria, de sen vol veu
ações, atra vés de seus ór gãos, pa ter na lis tas e in te gra ci o nis tas,
ge ran do sub mis são e de pen dên cia que pro vo cou um ver da de i ro
de sas tre em nos sas cul tu ras no Rio gran de do Sul. Hoje não é di -
fe ren te, a atu al po lí ti ca in di ge nis ta ofi ci al do Go ver no Fe de ral está 
em si tu a ção de fra gi li da de e des cré di to to tal fren te à so ci e da de e

isto se ma ni fes ta na fal ta de po lí ti cas de aten ção as ati vi da des
pro du ti vas em nos sas áre as; de sin te res se do ór gão in di ge nis ta
para agi li zar o pro ces so de de mar ca ção de nos sas ter ras tra di ci-
o na is; alto grau de des nu tri ção de nos sas cri an ças, ten do in clu si-
ve ocor ri do mor tes em al gu mas si tu a ções; a exis tên cia de ex plo-
ra ção se xu al e da for ça de tra ba lho in dí ge na em em pre sas da re -
gião de Va ca ria, Cruz Alta e em pe que nas pro pri e da des ru ra is lo -
ca is.

Nos úl ti mos 25 anos, nos sas co mu ni da des lo ca li za das em
No no ai, Ser ri nha, Vo tou ro, Van tar ra, Mon te Ca se i ros, e ou tras,
ini ci a ram um pro ces so de re to ma da de seus an ti gos ter ri tó ri os.
Estas áre as fo ram vi o len ta men te usur pa das de seus an te pas sa-
dos tan to atra vés de in va sões de po pu la ções bran cas ou mes mo
por atos ju rí di cos do po der pú bli co es ta du al, prin ci pal men te a
par tir de 1940.

Em 1978, os Ka in gang, ao ex pul sa rem co lo nos de suas
ter ras em No no ai, de mons tra ram que um novo tem po es ta va ini ci-
an do: o da re sis tên cia. Os co lo nos que fo ram ex pul sos de nos sas
ter ras en ten de ram nos sa luta e tam bém se or ga ni za ram for man-
do hoje o Mo vi men to dos Tra ba lha do res Sem Ter ra.

A par tir de 1990, as nos sas lu tas – Ka in gang e Gu a ra ni
jun tos -co me ça ram a to mar cor po, mais for ta le ci dos, nos sas co -
mu ni da des de sen ca de a ram um mo vi men to mais ar ti cu la do e or -
ga ni za do en tre vá ri as co mu ni da des in dí ge nas. É o que acon te ceu
na ci da de de Iraí-RS em 1992, por exem plo, quan do nós Ka in-
gang, que vi vía mos en tre 200 pes so as aglo me ra das em pe que-
nas bar ra cas num es pa ço de 1 hec ta re, re a li za mos a de mar ca-
ção dos li mi tes de nos so an ti go ter ri tó rio, in clu si ve a pis ta para
um Ae ro por to que se ria usa do para nos ex pul sar de fi ni ti va men te
de nos sas ter ras. Re ce be mos o apo io de 300 pa ren tes (ín di os),
do Povo Gu a ra ni do Rio Gran de do Sul, Ka in gang do Pa ra ná e
dos Xock leng de SC que no pas sa do fo ram nos sos ini mi gos.
Esse mo vi men to de Irai for ta le ceu nos so povo e es ti mu lou o iní-
cio de lu tas por ter ras em ou tras co mu ni da des in dí ge nas, sen do
que al gu mas já es tão pra ti ca men te com suas ter ras tra di ci o na is
de mar ca das e ou tras se en con tram no pro ces so de au to de mar-
ca ção. Tudo fru to do que vi ve mos e apren de mos em acom pa nha-
men tos de lu tas de ou tros po vos in dí ge nas fora do Esta do.

Em nos so Esta do, ape sar dos pro je tos im plan ta dos de me -
lho ri as das con di ções de vida de nos sos po vos, das al de i as es ta-
rem sen do aten di das a par tir de 1999, ain da te mos mu i tas di fi cul-
da des como é o caso do di re i to ter ri to ri al das co mu ni da des in dí-
ge nas, prin ci pal men te dos po vos Gu a ra ni. As nos sas ter ras es tão
sen do tra ta das como mer ca do ria quan do se pro cu ra com prar ter -
ras para os nos sos po vos. Esta po lí ti ca des res pe i ta nos sas cul tu-
ras e de mons tra o não re co nhe ci men to das áre as tra di ci o na is
dos nos sos po vos.

Qu e re mos de vol ver as ar mas e a cruz que sim bo li zam a
ten ta ti va dos Bran cos em nos des tru ir. Nem com toda a tec no lo-
gia não se re mos des tru í dos, nos sa exis tên cia en con tra rá for ças
nes tas ter ras para lu tar até que pos sa mos vi ver no va men te em
ter ras sem ma les!

Por isto é ur gen te uma mu dan ça ra di cal nas Po lí ti cas Pú -
bli cas. Os Go ver nos Bran cos Fe de ral, Esta du al, Mu ni ci pal e a So -
ci e da de de vem vi a bi li zar a con cre ti za ção de nos sas ne ces si da-
des e in te res ses como res pos ta efe ti va e dig na de cré di to, da que-
les que que rem que os pró xi mos 500 anos se jam de re cons tru-
ção de to das as et ni as e cul tu ras des tas ter ras:

1. Mi nun ci o so es tu do de iden ti fi ca ção das ter ras in -
dí ge nas a se rem de mar ca das e ocu pa das pe las et ni as
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Ka in gang e Gu a ra ni, no sen ti do de cons ta tar a tra di ci o na li-
da de e ocu pa ção per ma nen te nas ter ras con for me a
Cons ti tu i ção Fe de ral de 1988, im pe din do toda e qual quer
hi pó te se de com pra de ter ra aos po vos in dí ge nas;

2. De vo lu ção de to das as ter ras de ocu pa ção

tra di ci o nal do povo Gu a ra ni, en tre elas as Ru í nas de

São Mi guel das Mis sões e ou tras no Esta do e ado ção

de po lí ti cas que vi a bi li ze o es ta do de sta tus quo nte

des tas ter ras em mé dio e lon go pra zo;

3. Arti cu la ção en tre os ór gãos do Go ver no Fe de-

ral, Esta du al e Mu ni ci pal bus can do ga ran tir apo io à

agri cul tu ra e ou tras de man das de nos sas co mu ni da des

in dí ge nas, res pe i tan do nos sas tra di ções na pro du ção;

4. Ati var os pro gra mas e pro je tos de ha bi ta ção

para to das as co mu ni da des in dí ge nas do Rio Gran de

do Sul;

5. De mo cra ti za ção ime di a ta do aces so dos Ca ci-

ques e Li de ran ças in dí ge nas a to das as ins tân ci as do

Go ver no Esta du al e apo io os pro je tos apre sen ta dos

por cada co mu ni da de in dí ge na sem a tu te la e au to ri ta-

ris mo da co or de na ção exe cu ti va do Con se lho Esta du al

dos Po vos in dí ge nas;

6. Ga ran tir o res pe i to ne ces sá rio às nos sas or -

ga ni za ções in dí ge nas (Mo vi men to de Re sis tên cia Indí-

ge na do Rio Gran de do Sul – MRI-RS) que bus ca in -

can sa vel men te apo i os ne ces sá ri os para as me lho ri as

de con di ções de vida das co mu ni da des in dí ge nas;

7. Cri ar for ma e pro ce di men to di fe ren ci a do do

Orça men to Par ti ci pa ti vo, dis cu tin do com nos sas li de-

ran ças, para que as di fe ren ças nu mé ri cas e cul tu ra is

en tre nos sos po vos e os bran cos se jam

con si de ra das na dis tri bu i ção de re cur sos;

8. Ca pa ci ta ção de agen tes e pro fis si o na is não

ín di os le van do em con ta o con tex to cul tu ral e a nos sa

vi são de mun do;

9. Cri a ção de um pro gra ma de aten ção es pe ci al

de sa ú de da mu lher in dí ge na em to dos os ór gãos ofi ci-

a is de Sa ú de Pú bli ca Mu ni ci pal, Esta du al e Fe de ral,

ten do, por exem plo, pro fis si o na is como gi ne co lo gis tas

mu lhe res para aten der as mu lhe res in dí ge nas;

10. Ga ran tir as sis tên cia di re ta dos pro fis si o na is

de sa ú de du ran te o pro ces so de par to;

11. Con si de rar toda a his tó ria de nos sas co mu-

ni da des in dí ge nas nos li vros di ri gi dos às es co las in dí-

ge nas;

12. Ga ran tir o in gres so de es tu dan tes in dí ge nas

na UERGS, com va gas ex clu si vas, em to dos os cur sos

apon ta dos como ne ces sá ri os para os nos sos po vos;
13. Dis cu tir com os po vos in dí ge nas a cri a ção

ime di a ta (ou apli ca ção se já exis tir) de um fun do de
apo io às ati vi da des pro du ti vas das co mu ni da des in dí-
ge nas como for ma de evi tar qual quer for ma de ex plo ra-
ção fí si ca, da for ça de tra ba lho in dí ge na im pos ta por
em pre sas pri va das;

14. Pro por pro gra mas de com ba te ao pre con ce i-

to con tra in dí ge nas, prin ci pal men te em re la ção às nos -

sas mu lhe res.
Nos sas ra í zes são pro fun das, re sis ti rão ao tem po e aos

ini mi gos!

MRI – Mo vi men to de Re sis tên cia Indí ge na!

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Encer -
ra do o en ca mi nha men to, con ce do a pa la vra ao Se-
na dor Ro meu Tuma, como  au tor da emen da para
re la tar.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP. Como Re la tor.
Sem re vi são do ora dor. ) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, ba se a do nas pa la vras do Se na dor Ro -
me ro Jucá, que foi Pre si den te da Fu nai, pen so que
essa ma ni fes ta ção po de ria ter sido fe i ta à épo ca da
apre sen ta ção da emen da, por que eu a fiz em nome
do Go ver no, que es ta va pre o cu pa do com a pos si bi-
li da de de ha ver in te res sa dos em ocu par de ter mi na-
das áre as in dí ge nas. Con vi vi um bom pe río do, em
ra zão do meu tra ba lho, com as et ni as ma ku xi, ya no-
ma mi, te ru pa, ua i u ai, te re na, ca i a pó e tan tas ou tras
que tra ba lham e con vi vem na re gião ama zô ni ca, no
Nor te do País.

Con ver sei com a Se na do ra Ma ri na Sil va e re -
ce bi on tem uma co mis são das co mu ni da des in dí ge-
nas ex pli can do, edu ca da e ca lo ro sa men te, que eu
não in sis tis se nes sa emen da. Pelo que me foi ex-
pos to, con ver sei com o Se na dor Ber nar do Ca bral,
que é ju ris ta e tam bém ti nha, pre li mi nar men te, pen -
sa do em apre sen tar al gu mas emen das ao pro je to.
Che ga mos à con clu são de que deve ser apro va do por 
in te i ro o que foi as si na do pelo Go ver no. Des sa for ma,
eu pe di ria aos com pa nhe i ros que ra ti fi cas sem a Con -
ven ção nº 169 nes te ple ná rio, apro van do-a sem ne -
nhu ma mo di fi ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Estão
en cer ra dos os en ca mi nha men tos.

Para ori en tar a Ban ca da, con ce do a pa la vra ao
Se na dor Re nan Ca lhe i ros, como Lí der do PMDB.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL.
Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den-
te, re co men do à Ban ca da do PMDB que apro ve
este de cre to le gis la ti vo que in cor po ra a re co men da-
ção da OIT.

Qu an do fui Mi nis tro da Jus ti ça, mu i to foi pos sí-
vel fa zer, mas sem dú vi da algo em es pe ci al de i-
xou-me mu i to fe liz: con se gui mos avan çar na de mar-
ca ção das ter ras in dí ge nas, o que fez com que, ao
lon go da his tó ria do País, este fos se o Go ver no que
mais de mar cou ter ras in dí ge nas. Nes te mo men to, re -
co men do a to dos os mem bros da Ban ca da do PMDB
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o voto fa vo rá vel e apro ve i to para ho me na ge ar a Se na-
do ra Ma ri na Sil va pelo tra ba lho que tem de sen vol vi do
em prol da apro va ção des ta Con ven ção.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Se na dor
Re nan Ca lhe i ros, V. Exª é a fa vor do pro je to e das
emen das?

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Sr.
Pre si den te, sou a fa vor do pro je to, sem as emen das.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Con ce-
do a pa la vra ao Se na dor Ge ral do Melo, como Lí der do 
Blo co PSDB/PPB.

O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN.
Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, con fes so que tive sé ri as dú vi-
das a res pe i to do voto que iria pro fe rir. Assim como fi -
ze ram os que me an te ce de ram, tam bém se rei ca u te-
lo so no tra to des te as sun to, con si de ran do que apa-
ren te men te exis te um con fli to en tre o tex to da Con-
ven ção, que fala em ter ra de pro pri e da de dos ín di os,
e o tex to da Cons ti tu i ção, que es ta be le ce que os ín di-
os são usuá ri os de ter ras pú bli cas. Entre tan to, es tou
con ven ci do de que não há nin guém no Go ver no –
nem a nos sa di plo ma cia – au to ri za do a re vo gar a
Cons ti tu i ção ou al te rá-la por uma con ven ção; nem há
ne ces si da de de es ta be le cer-se a pre va lên cia do tex to
cons ti tu ci o nal, que so men te pode ser mo di fi ca do pelo 
Con gres so Na ci o nal, con for me os ri tos nor ma is de
qual quer re for ma cons ti tu ci o nal. Uma con ven ção in-
ter na ci o nal não tem o po der de afe tar a re gra cons ti tu-
ci o nal. Por esse mo ti vo, en ten do que não há ris co al -
gum em re la ção ao fun da men to cons ti tu ci o nal, que
con ti nua in tac to ape sar das ex pres sões con ti das na
Con ven ção. Por tan to, en ca mi nho pela mi nha Ban ca-
da o voto fa vo rá vel à con ven ção, sem emen das, em -
bo ra essa não seja uma ques tão fe cha da do Par ti do – 
a Ban ca da está li be ra da. Pes so al men te, vo ta rei pela
apro va ção do pro je to sem emen das e re co men do
esse voto à mi nha Ban ca da.

O SR. GERALDO CÂNDIDO (Blo co/PT – RJ) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – O voto
do Lí der do Blo co PSDB/PPB é a fa vor do pro je to e
con tra as emen das.

Con ce do a pa la vra ao Lí der do PFL e, em se gui-
da, ao Se na dor Ge ral do Cân di do pela or dem, uma
vez que es ta mos no pro ces so de en ca mi nha men to
de Ban ca da de vo ta ção.

Com a pa la vra o Se na dor José Agri pi no para
en ca mi nhar.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Sr. Pre si-
den te, Srªs e Srs. Se na do res, o Se na dor Ro meu

Tuma, au tor da emen da, pro cu rou-me es pon ta ne a-
men te para re ti rá-la e li be rar o Par ti do para vo tar a fa -
vor da ma té ria. Des se modo, o Par ti do re co men da o
voto “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Con ce-
do a pa la vra ao Se na dor Ge ral do Cân di do pela or -
dem.

O SR. GERALDO CÂNDIDO (Blo co/PT – RJ.
Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
co mu ni co a V. Exª, à Mesa e ao Ple ná rio que es tão em 
vi si ta ao Se na do Fe de ral o Mi nis tro das Re la ções
Exte ri o res e o Emba i xa dor do Se ne gal, que se en con-
tram em ple ná rio.

Era o re gis tro que eu que ria fa zer, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Se na do-

res Ro meu Tuma e José Agri pi no, a Mesa aler ta que o 
art. 256 do Re gi men to Inter no, em seu §1º, es ta be le-
ce: “O re que ri men to de re ti ra da de pro po si ção só po -
de rá ser re ce bi do an tes de ini ci a da a vo ta ção (...)”

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Sr. Pre si-
den te, tra ta-se de re je i ção da emen da.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Se é re -
je i ção, a Mesa ace i ta a pon de ra ção.

Como se po si ci o na o Lí der do Blo co de Opo si-
ção, Se na dor Edu ar do Su plicy?

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Sr. Pre si den te, de acor do com o pro nun ci a men to da
Se na do ra Ma ri na Sil va, que fa lou por to dos nós do
Blo co de Opo si ção, so mos fa vo rá ve is à apro va ção do
pro je to sem as emen das.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Como
vota o PDT, Se na dor Se bas tião Ro cha? (Pa u sa.)

Se na dor Álva ro Dias, Vice-Lí der do PDT.
O SR. ÁLVARO DIAS (PDT – PR) – Sr. Pre si-

den te Car los Wil son, o PDT vota fa vo ra vel men te.
O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Se na dor

Car los Pa tro cí nio, como vota o PTB?
O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) – Sr.

Pre si den te, o PTB vota fa vo ra vel men te.
O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – O PTB

vota fa vo rá vel.
Como vota o PSB, Se na dor Ade mir Andra de?

(Pa u sa.)
Se na dor José Alen car. (Pa u sa.)
Não ha ven do mais 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.
Em vo ta ção o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº

34, de 1993, sem pre ju í zo da emen da.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam per -

ma ne çam sen ta dos. (Pa u sa.)
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Apro va do.
Em vo ta ção a Emen da nº 1, da CCJ.
As Srªs e os Srs. Se na do res que a apro vam per -

ma ne çam sen ta dos. (Pa u sa.)
Re je i ta da.
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 34, DE 1993

(Nº 237/93, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o tex to da Con ven ção nº 169 
da Orga ni za ção Inter na ci o nal do Tra ba-
lho so bre os po vos in dí ge nas e tri ba is
em pa í ses in de pen den tes.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o tex to da Con ven ção nº 169 

da Orga ni za ção Inter na ci o nal do Tra ba lho so bre os po -
vos in dí ge nas e tri ba is em pa í ses in de pen den tes.

Pa rá gra fo úni co – Fi cam su je i tos à apre ci a ção
do Con gres so Na ci o nal qua is quer atos que im pli-
quem re vi são da re fe ri da Con ven ção, bem como qua -
is quer atos 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 da Con ven ção en con tra-se pu bli ca da no
DCN (Se ção II), de 27-8-1993.

O Sr. Car los Wil son, 1º Se cre tá rio, de i-
xa a ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu pa da
pelo Sr. Ra mez Te bet, Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 23:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 164, DE 2002

(Inver são da pa u ta nos ter mos do
Re que ri men to nº 395,

 lido e apro va do nes ta opor tu ni da de)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 164, de 2002 (nº
1.664/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o tex to do Pro to co lo de Qu i o to à 
Con ven ção-Qu a dro das Na ções Uni das so-
bre Mu dan ça do Cli ma, aber to a as si na tu ras
na ci da de de Qu i o to, Ja pão, em 14 de de-
zem bro de 1997, por oca sião da Ter ce i ra

Con fe rên cia das Par tes da Con ven ção-Qu a-
dro das Na ções Uni das so bre Mu dan ça do
Cli ma, ten do

Pa re cer fa vo rá vel sob nº 464, 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 Tião Vi a na.

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 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 164, DE 2002

(Nº 1.664/02, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o tex to do Pro to co lo de Qu i-
o to à con ven ção-Qu a dro das Na ções Uni -
das so bre Mu dan ça do Cli ma, aber to a
as si na tu ras na ci da de de Qu i o to, Ja pão,
em 14 de de zem bro de 1997, por oca sião
da Ter ce i ra Con fe rên cia das Par tes da
Con ven ção-Qu a dro das Na ções Uni das
so bre Mu dan ça do Cli ma.

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

Qu i o to à Con ven ção-Qu a dro das Na ções Uni das so -
bre Mu dan ça do Cli ma, aber to a as si na tu ras na ci da-
de de Qu i o to, Ja pão, em 14 de de zem bro de 1997, por 
oca sião da Ter ce i ra Con fe rên cia das Par tes da Con -
ven ção-Qu a dro das Na ções Uni das so bre Mu dan ça
do Cli ma.

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

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

(*) A ín te gra do tex to do Pro to co lo en con tra-se pu bli ca da no DSF,
de 1º-5-2002.
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O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – 

MENSAGEM Nº 132, DE 2002 
Esco lha de Che fe de Mis são Di plo má ti ca

(Inclu í do em pa u ta com aqui es cên cia do Ple ná rio.)

Men sa gem n.º 132, de 2002 (n.º
330/2002, 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 a es co lha do Se nhor Sér gio Luiz
Pe re i ra Be zer ra Ca val can ti, Mi nis tro de Se-
gun da Clas se da Car re i ra de Di plo ma ta, do
Qu a dro Per ma nen te do Mi nis té rio das Re la-
ções Exte ri o res, para exer cer o car go de
Emba i xa dor do Bra sil jun to à Re pú bli ca de
Hon du ras.

Peço que se pro vi den ci em as ur nas.
Con ce do a pa la vra ao Sr. 1º Se cre tá rio em exer -

cí cio, Se na dor Mo za ril do Ca val can ti, para a le i tu ra do
pa re cer.

PARECER Nº 610, DE 2002–CRE

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR.
Para emi tir pa re cer.) – Sr. Pre si den te, o Sr. Sér gio
Luiz Pe re i ra Be zer ra Ca val can ti, 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, foi in di-
ca do para o car go de Emba i xa dor do Bra sil jun to à
Re pú bli ca de Hon du ras. S. Exª ob te ve 16 vo tos fa vo-
rá ve is, a una ni mi da de dos pre sen tes.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – 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. (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 s Srs. Se na do res já po dem vo tar. (Pa u sa.)

(Pro ce de-se à vo ta ção se cre ta e por
so bre car tas.)

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – 

MENSAGEM Nº 147, DE 2002 
Esco lha de Che fe de Mis são Di plo má ti ca

(Inclu í do em pa u ta com aqui es cên cia do Ple ná rio)

Men sa gem n.º 147, de 2002 (n.º 360/2002, 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 a es co lha do Se nhor
Affon so Cel so de Ouro-Pre to, Mi nis tro de Pri me i ra
Clas se da Car re i ra de Di plo ma ta, do Qu a dro Per ma-
nen te do Mi nis té rio das Re la ções Exte ri o res, para,

cu mu la ti va men te com o car go de Emba i xa dor do Bra -
sil jun to à Re pú bli ca Po pu lar da Chi na, exer cer o de
Emba i xa dor do Bra sil jun to à Re pú bli ca Po pu lar De -
mo crá ti ca da Co réia.

Con ce do a pa la vra ao Sr. 1º Se cre tá rio em exer -
cí cio, Se na dor Mo za ril do Ca val can ti, para a le i tu ra do
pa re cer.

PARECER Nº 611, DE 2002 – CRE

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL –  RR.
Para emi tir pa re cer.) – O Sr. Affon so Cel so de
Ouro-Pre to, 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, in di ca do para, cu mu la ti va-
men te com o car go de Emba i xa dor do Bra sil jun to à
Re pú bli ca Po pu lar da Chi na, exer cer o car go de
Emba i xa dor do Bra sil jun to à Re pú bli ca Po pu lar De -
mo crá ti ca da Co réia, ob te ve 16 vo tos, a una ni mi da de
dos pre sen tes da ses são da Co mis são de Re la ções
Exte ri o res.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – 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. (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 já po dem vo tar. (Pa -

u sa.)

(Pro ce de-se à vo ta ção se cre ta e por
so bre car tas.)

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. Mo za ril do Ca val can ti, 4º Se cre tá rio.

A SRA. EMILIA FERNANDES (Blo co/PT – RS)
– Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Se na do ra, ain da es ta mos em pro ces so de vo ta ção.

A SRA. EMILIA FERNANDES (Blo co/PT – RS)
– Qu e ro fa lar a res pe i to do as sun to, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Con ce do a pa la vra a V. Exª.

A SRA. EMILIA FERNANDES (Blo co/PT – RS.
Pela or dem. Sem re vi são da ora do ra.) – Sr. Pre si den-
te, Srªs e Srs. Se na do res, ape nas que ro fa zer um re -
gis tro em nome do Gru po Par la men tar Bra sil/Re pú bli-
ca Po pu lar De mo crá ti ca da Co réia, ten do em vis ta
que sou a Pre si den te, con gra tu lan do-me com o Con -
gres so Na ci o nal, no mo men to em que está sen do vo -
ta do o nome do ilus tre Emba i xa dor Affon so Cel so de
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Ouro Pre to para re pre sen tar o Bra sil, cu mu la ti va men-
te, jun to à Chi na – que já re pre sen ta – e à Re pú bli ca
Po pu lar De mo crá ti ca da Co réia. É um avan ço, ten do
em vis ta que o Bra sil não pos su ía re la ções di plo má ti-
cas com aque le País.

Há cin co anos, cri a mos esse gru po par la men tar,
a par tir de três vi si tas que fiz à Re pú bli ca Po pu lar De -
mo crá ti ca da Co réia – a Co réia do Nor te, a Co réia co -
mu nis ta –, a con vi te de seu Go ver no. O Bra sil, em boa 
hora, res ga ta essa dí vi da de mo crá ti ca com aque le
país.

Vol ta rei à tri bu na para exal tar o sig ni fi ca do das
re la ções di plo má ti cas com esse país. De an te mão,
que ro re gis trar os meus cum pri men tos ao Con gres so
Na ci o nal e ao Go ver no bra si le i ro, que aten deu aos
ape los do Par la men to Na ci o nal, es ta be le cen do re la-
ções di plo má ti cas com aque le país.

Obri ga da.
O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –

So li ci to às Srªs e aos Srs. Se na do res que se en con-
tram em seus ga bi ne tes, ou em ou tras de pen dên ci as
da Casa, que com pa re çam ao ple ná rio para vo ta ção
se cre ta de au to ri da des.

(Con ti nua a vo ta ção.)

O Sr. Mo za ril do Ca val can ti, 4º Se cre tá-
rio, de i xa a ca de i ra da pre si dên cia, que é
ocu pa da pelo Sr. Ra mez Te bet, Pre si den te.

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.

De cla ro en cer ra da a vo ta ção.
Con vi do os Se na do res Ro meu Tuma e Mo za ril do

Ca val can ti para pro ce de rem à con ta gem dos vo tos.

(Pro ce de-se à apu ra ção.)

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Srªs e
Srs. Se na do res, anun cio o pri me i ro re sul ta do, re fe-
ren te men te à in di ca ção do Sr. Affon so Cel so de
Ouro-Pre to para o car go de Emba i xa dor do Bra sil jun -
to à Re pú bli ca Po pu lar da Chi na e tam bém jun to à Re -
pú bli ca Po pu lar De mo crá ti ca da Co réia.

Vo ta ram SIM 45 Srs. Se na do res; e NÃO 5.
Hou ve 4 abs ten ções.
To tal: 54 vo tos.
Con si de ro o nome do Sr. Affon so Cel so de

Ouro-Pre to apro va do.
Co mu ni co à Casa que fa rei a de vi da co mu ni ca-

ção ao Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Vou

pro cla mar o re sul ta do re fe ren te à es co lha do Sr.

Sér gio Luiz Pe re i ra Be zer ra Ca val can ti, para exer -
cer o car go de Emba i xa dor do Bra sil jun to à Re pú-
bli ca de Hon du ras.

Vo ta ram SIM 47 Srs. Se na do res; e NÃO 06.
Hou ve 2 abs ten ções.
To tal: 55 vo tos.
Foi apro va do o nome do Sr Sér gio Luiz Pe re i ra

Be zer ra Ca val can ti.
Será fe i ta a de vi da co mu ni ca ção ao Se nhor Pre -

si den te da Re pú bli ca.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 3:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 29, DE 2000

(Tra mi tan do em con jun to com as
Pro pos tas de Emen da à Cons ti tu i ção nºs 21,

de 1995; 5, 16, 21, 23, 33, 54, 62, 71, 74, 81, 92,
de 1999; 1, 5, 20, de 2000; e 15, de 2001)

Pri me 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 29, de 2000 (nº 96/92, na
Câ ma ra dos De pu ta dos), que in tro duz mo -
di fi ca ções na es tru tu ra do po der Ju di ciá-
rio, ten do

Pa re cer sob nº 538, 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 Ber nar do Ca bral, fa vo-
rá vel, com as Emen das nºs 1 a 105-CCJ,
que apre sen ta; en ca mi nhan do os Re que ri-
men tos de des ta que nºs 340 a 356, de
2002; e pela pre ju di ci a li da de das Pro pos tas
de Emen da à Cons ti tu i ção nºs 21, de 1995;
5, 16, 21, 23, 33, 54, 62, 71, 74, 81 e 92, de
1999; 1, 5 e 20, de 2000; e 15, de 2001, que 
tra mi tam em con jun to.

A Pre si dên cia in for ma ao Ple ná rio que a
Emen da nº 31 apre sen ta da à CCJ, cons tan te da
pá gi na 313 do Avul so do Pa re cer nº 538, de 2002,
da CCJ, iden ti fi ca da pela Se cre ta ria-Ge ral da Mesa 
como Emen da nº 11, da CCJ, en con tra da na pá gi-
na 350 do re fe ri do avul so é con si de ra da ine xis ten-
te, não sen do, por tan to, ob je to de dis cus são do
Ple ná rio.

Esta é a pri me i ra ses são de dis cus são so bre
essa im por tan te ma té ria. Tra ta-se da re for ma do Po -
der Ju di ciá rio.

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

São li das as se guin tes:
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EMENDAS DE PLENÁRIO  APRESENTADAS
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº
29, DE 2000  (Nº 96/92, NA CÂMARA DOS
DEPUTADOS),QUE INTRODUZ MODIFICAÇÕES
NA ESTRUTURA DO PODER JUDICIÁRIO, NA
PRIMEIRA SESSÃO DE DISCUSSÃO EM
PRIMEIRO TURNO (NºS 106 A 189, DE PLENÁRIO)

EMENDA Nº 106, DE PLENÁRIO

Alte ra o art. 1º da Pro pos ta de
Emen da à Cons ti tu i ção nº 29/2000, para
dar nova re da ção ao in ci so LXXVIII do
art. 5º da Cons ti tu i ção.

Alte re-se o art. 1º da Pro pos ta de Emen da à
Cons ti tu i ção nº 29/2000, para dar a se guin te re da ção
ao in ci so LXXVIII do art. 5º da Cons ti tu i ção:

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

..............................................................
LXXVIII – a to dos, no âm bi to ju di ci al e

ad mi nis tra ti vo, são as se gu ra dos a ra zoá vel
du ra ção do pro ces so e os me i os que ga ran-
tam a ce le ri da de de sua tra mi ta ção, as se gu-
ra do-se pra zos es pe ci a is ao Mi nis té rio Pú-
bli co e às De fen so ri as Pú bli cas, bem as sim
à União, aos Esta dos, ao Dis tri to Fe de ral,
aos Mu ni cí pi os e às suas Au tar qui as e Fun -
da ções, na for ma da lei.

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

Jus ti fi ca ção

A al te ra ção des se in ci so pelo art. 1º da pro pos ta
as se gu ra a to dos, no âm bi to ju di ci al ou ad mi nis tra ti vo,
a ra zoá vel du ra ção do pro ces so com os me i os que
ga ran tam a ce le ri da de pro ces su al, as se gu ran do con -
tu do, pra zos pro ces su a is es pe ci a is ape nas à Fa zen-
da Pú bli ca, Mi nis té rio e De fen so ria Pú bli cos, na for ma
da lei.

Ape sar da res sal va de pra zos es pe ci a is, a re da-
ção de i xa dú vi das so bre o al can ce da ex pres são “Fa -
zen da Pú bli ca”, se com pre en de ria, por exem plo, as
Au tar qui as e as Fun da ções Pú bli cas. Sa li en te-se que
os pra zos es pe ci a is não con sis tem num pri vi lé gio,
mas em me ca nis mo de se gu ran ça con tra os efe i tos
da re ve lia na pri me i ra e na se gun da ins tân ci as, que
po de ria ocor rer em pre ju í zo do pa tri mô nio pú bli co.

É fato no tó rio que os en tes pú bli cos, da das as
suas ca rac te rís ti cas es pe ci a is, não dis põem da mes -
ma agi li da de que os par ti cu la res para o exer cí cio de
suas de fe sas.

Tais pra zos são, na ver da de, ga ran tia con tra os
drás ti cos e ir re ver sí ve is ônus pro ces su a is e ma té ri as
re sul tan tes da re ve lia de cor ren te da per da de pra zos,
que de vem ser as se gu ra dos não so men te aos en tes
da ad mi nis tra ção pú bli ca fe de ral, es ta du al e mu ni ci-
pal como, tam bém, às suas res pec ti vas au tar qui as e
fun da ções.

Sala das Ses sões. – Ro me ro Jucá – Arthur da
Tá vo la – Ge ral do Melo – José Agri pi no – Lú cio
Alcân ta ra – Lú dio Co e lho – Antô nio Car los Ju ni or
– Edu ar do Si que i ra Cam pos – Jo nas Pi nhe i ro –
Chi co Sar to ri – Luiz Octá vio – Osmar Dias – Fre i-
tas Neto – Be ní cio Ta va res – Ju vên cio da Fon se ca
– Ma u ro Mi ran da – Re gi nal do Du ar te – Ro nal do
Cu nha Lima – Lind berg Cury – Wel ling ton Ro ber to
– Gil van Bor ges – Amir Lan do – Iris Re sen de – Ca -
sil do Mal da ner – Arlin do Por to – Ro meu Tuma –
Ri car do San tos – Car los Pa tro cí nio.

EMENDA Nº 107, DE PLENÁRIO

Alte ra o art. 1º da Pro pos ta de
Emen da à Cons ti tu i ção nº 29/2000, para
su pri mir o § 3º do art. 5º da Cons ti tu i ção.

Alte re-se o art. 1º da Pro pos ta de Emen da à
Cons ti tu i ção nº 29/2000, para su pri mir o § 3º do art. 5º 
da Cons ti tu i ção.

Jus ti fi ca ção

O dis po si ti vo a ser su pri mi do equi pa ra às emen -
das cons ti tu ci o na is os tra ta dos e con ven ções in ter na-
ci o na is so bre di re i tos hu ma nos e co o pe ra ção in ter na-
ci o nal em ma té ria cri mi nal e ci vil, apro va dos, em cada 
Casa do Con gres so Na ci o nal, em dois tur nos, por três 
quin tos dos vo tos dos res pec ti vos mem bros.

Não obs tan te a ar gu men ta ção de que es ses tra -
ta dos e con ven ções não se rão emen das à Cons ti tu i-
ção e que es ta rão ape nas equi pa ra das a ela, “por se
tra tar de es pé ci es ju rí di cas dis tin tas e su je i tas a for -
ma li da des pró pri as”, o pro ces so le gis la ti vo que rege a 
vo ta ção das emen das cons ti tu ci o na is será idên ti co
ao apli ca do na vo ta ção dos tra ta dos e con ven ções in -
ter na ci o na is so bre di re i tos hu ma nos.

Res sal te-se ain da que a ele va ção de tra ta dos
de di re i tos hu ma nos ao mes mo ní vel de emen das
cons ti tu ci o na is ini bi ria toda a ino va ção tra zi da pelo §
2º do art. 5º. Isto por que, o dis po si ti vo deve ser en ten-
di do como ga ran ti dor de um sta tus cons ti tu ci o nal aos
tra ta dos de di re i tos hu ma nos, o que quer di zer que
ma te ri al men te os di re i tos cons tan tes de tra ta dos in-
ter na ci o na is são idên ti cos aos di re i tos es ta be le ci dos
no tex to cons ti tu ci o nal de 1988.
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Por ou tro lado, apre sen ta-se a se guin te per gun-
ta: os di re i tos hu ma nos dis ci pli na dos em tra ta dos ou
con ven ções in ter na ci o na is apro va dos pelo Con gres-
so Na ci o nal na for ma da pro pos ta, quan do con tra ri a-
rem ou mo di fi ca rem di re i tos e ga ran ti as pre vis tos no
art. 5º da Cons ti tu i ção pre va le ce rão so bre es tes? Se
são “equi va len tes”, a res pos ta de ve ria ser afir ma ti va.
Entre tan to, o in ci so IV do § 4º do art. 60 da Cons ti tu i-
ção eri giu como cláu su las pé tre as “os di re i tos e ga -
ran ti as in di vi du a is”. Con clui-se, as sim, que ape sar de
pas sa rem a ser “equi va len tes”, as nor mas dos tra ta-
dos ou das con ven ções in ter na ci o na is so bre di re i tos
hu ma nos não po dem con tra ri ar os di re i tos e ga ran ti as
in di vi du a is ins cri tos no art. 5º da Cons ti tu i ção. Por tan-
to, essa “equi va lên cia” su ge ri da na pro pos ta de
emen da cons ti tu ci o nal é im pró pria e apa ren te.

Des ta que-se, ain da, que os pro ble mas de cor-
ren tes da con vi vên cia, em um mes mo ato in ter na ci o-
nal, de ma té ri as ou tras que não ape nas re la ti vas a di -
re i tos hu ma nos. Aqui sur ge a in da ga ção: to dos os dis -
po si ti vos do tra ta do ou da con ven ção se ri am “equi va-
len tes” às nor mas cons ti tu ci o na is ou so men te aque -
les que ver sam so bre di re i tos hu ma nos? A ri gor, to-
dos se tor na ri am “equi va len tes” às nor mas cons ti tu ci-
o na is, por quan to se ria o tra ta do ou a con ven ção que
se sub me te ria ao pro ces so le gis la ti vo qua li fi ca do de
emen da cons ti tu ci o nal, o que re pre sen ta ria ver da de i-
ro ab sur do, e não aten de ria aos ob je ti vos per se gui-
dos pelo tex to pro pos to.

Fi nal men te, im por tan te di zer que a pro pos ta de
in clu são do ci ta do § 3º tem ain da o in con ve ni en te de
ser con tra di tó rio com o § 2º do art. 5º. Isso por que o
pa rá gra fo não equi pa ra ou tor na equi va len te a nor ma
in ter na ci o nal so bre di re i tos e ga ran ti as in di vi du a is,
en tre eles os di re i tos hu ma nos; ele sim ples men te es -
ta be le ce que di re i tos e qua is ga ran ti as in di vi du a is de -
cor ren tes de atos in ter na ci o na is po dem ser in cor po-
ra dos ao or de na men to ju rí di co in fra cons ti tu ci o nal
bra si le i ro.

Sala das Ses sões, – Ro me ro Jucá – Arthur
da Tá vo la – Ge ral do Melo – José Agri pi no – Lú -
cio Alcân ta ra – Lú dio Co e lho – Antô nio Car los
Jú ni or – Edu ar do Si que i ra Cam pos – Jo nas Pi -
nhe i ro – Chi co Sar to ri – Luiz Octá vio – Osmar
Dias – Fre i tas Neto – Be ní cio Ta va res – Ju vên cio
da Fon se ca – Ma u ro Mi ran da – Re gi nal do Du ar te
– Ro nal do Cu nha Lima – Lind berg Cury – Wel -
ling ton Ro ber to – Gil van Bor ges – Amir Lan do –
Iris Re sen de – Ca sil do Mal da ner – Arlin do Por to
– Ro meu Tuma – Ri car do San tos – Car los Pa tro-
cí nio.

EMENDA Nº 108, DE PLENÁRIO

Alte ra o art. 4º da Pro pos ta de
Emen da à Cons ti tu i ção nº 29/2000, para
dar nova re da ção ao in ci so X do art. 29
da Cons ti tu i ção.

Alte re-se o art. 4º da Pro pos ta de Emen da à
Cons ti tu i ção nº 29/2000, para dar a se guin te re da ção
ao in ci so X do art. 29 da Cons ti tu i ção:

“Art. 29. .................................................
.... ..........................................................
X – jul ga men to do Pre fe i to, por cri me

co mum, pe ran te o Tri bu nal de Jus ti ça;
..................................................  “(NR)

Jus ti fi ca ção

O in ci so X do art. 29 da Cons ti tu i ção, com a re -
da ção dada pelo art. 4º da pro pos ta, es ta be le ce o jul -
ga men to dos pre fe i tos ape nas por cri me co mum pe -
ran te os Tri bu na is de Jus ti ça e so men te “en quan to no
exer cí cio do car go”.

O dis po si ti vo, como está re di gi do atu al men te,
des toa da nova re da ção dada pela pró pria pro pos ta
ao pa rá gra fo úni co do art. 96 da Cons ti tu i ção, que pre -
vê a con ti nu i da de da com pe tên cia es pe ci al por prer -
ro ga ti va de fun ção, ain da que o in qué ri to ou a ação ju -
di ci al, in clu si ve a de im pro bi da de, ver san do so bre
atos com pre en di dos nas atri bu i ções ad mi nis tra ti vas
do agen te se jam ini ci a dos após a ces sa ção do exer cí-
cio da fun ção pú bli ca.

Além do mais, cum pre res sal tar que a com pe-
tên cia es pe ci al por prer ro ga ti va de fun ção é de ter mi-
na da pela re le vân cia da fun ção da pes soa, em ra zão
da dig ni da de do car go que exer ce, ou seja, não se
exa mi na o in di ví duo, mas sim o ato pra ti ca do no exer -
cí cio das fun ções pú bli cas. Por cer to, o rom pi men to
do vín cu lo fun ci o nal não mo di fi ca a na tu re za do ato
pra ti ca do, que con ti nua sen do pú bli co e que, por isso,
deve ser exa mi na do por fo ros es pe ci a is.

Tam bém há de se sa li en tar a ne ces si da de de se
evi tar de mo ras inú te is e pre ju di ci a is ao in te res se pú -
bli co, com re mes sas de au tos a di ver sas ins tân ci as
após o agen te ter de i xa do o car go, o que mu i tas ve -
zes pro vo ca a ocor rên cia de pres cri ção dos cri mes in -
ves ti ga dos e, as sim, pri vi le gia a im pu ni da de.

Sala das Ses sões, – Ro me ro Jucá – Arthur da
Tá vo la – Ge ral do Melo – José Agri pi no – Lú cio
Alcân ta ra – Lú dio Co e lho – Antô nio Car los Jú ni or
– Edu ar do Si que i ra Cam pos – Jo nas Pi nhe i ro –
Chi co Sar to ri – Luiz Octá vio – Osmar Dias – Fre i-
tas Neto – Be ní cio Ta va res – Ju vên cio da Fon se ca
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– Ma u ro Mi ran da – Re gi nal do Du ar te – Ro nal do
Cu nha Lima – Lind berg Cury  – Wel ling ton Ro ber to
– Gil van Bor ges – Amir Lan do – Íris Re sen de – Ca-
sil do Mal da ner – Arlin do Por to – Ro meu Tuma –
Ri car do San tos – Car los Pa tro cí nio.

EMENDA Nº 109–PLEN 

Emen da adi ti va à Pro pos ta de
Emen da à Cons ti tu i ção nº 29, de 2000,
que in tro duz mo di fi ca ções na es tru tu ra
do Po der Ju di ciá rio.

Res ta be le ça-se a re da ção dada ao in ci so XI do
art. 93 da Cons ti tu i ção pela Câ ma ra dos De pu ta dos:

“Art. 93. (...) 
XI – nos tri bu na is com nú me ro su pe ri-

or a vin te e cin co jul ga do res, po de rá ser
cons ti tu i do ór gão es pe ci al, com o mí ni mo de 
onze e o má xi mo de vin te e cin co mem bros,
para o exer cí cio das atri bu i ções ad mi nis tra ti-
vas e ju ris di ci o na is de le ga das da com pe tên-
cia do tri bu nal ple no, pro ven do-se me ta de
das va gas por an ti güi da de e a ou tra me ta de
por ele i ção pelo tri bu nal ple no.

(...)”

Jus ti fi ca ção

Nos tri bu na is com mais de 25 mem bros pode
ser cons ti tu í do Órgão Espe ci al, onde se con cen tram
to das as atri bu i ções ju ris di ci o na is e ad mi nis tra ti vas.
com pos to ape nas por 11 a 25 mem bros, den tre os
mais an ti gos. Com isso, os de ma is De sem bar ga do res
es tão im pe di dos de ter qual quer par ti ci pa ção, se quer
a es co lha da que les a quem se rão con fe ri das to das as 
atri bu i ções ju ris di ci o na is e ad mi nis tra ti vas do Tri bu nal
Ple no.

A pro pos ta que es ta mos apre sen tan do re pre-
sen ta so lu ção de com pro mis so. Ao mes mo tem po
que pre ser va o prin cí pio da an ti güi da de, es co lhen-
do-se por esse cri té rio me ta de dos in te gran tes do
Órgão Espe ci al, de mo cra ti za sua es co lha, pre ven do
a ele i ção pelo Tri bu nal Ple no da ou tra me ta de do
Órgão Espe ci al e o que as se gu ra aos in te gran tes dos
Tri bu na is hoje ex clu í dos o di re i to de tam bém ele ger a
me ta de dos in te gran tes do Órgão Espe ci al, que na -
que le po de rão re pre sen tá-los.

Sala das Ses sões, de abril de 2002. – José Fo -
ga ça – Ro me ro Jucá – Pa u lo Sou to – Na bor Jú ni or
– Car los Pa tro cí nio – Mo re i ra Men des – Arlin do
Por to – Ca sil do Mal da ner – Be ní cio Sam pa io –
Luiz Pon tes – Artur da Tá vo la – Ro meu Tuma – Ma -
u ro Mi ran da – Wal deck Orne las – Edu ar do Su plicy

– Ma ria do Car mo Alves – Anto nio Car los Jú ni or –
João Alber to – Ri car do San tos – Emi í lia Fer nan-
des – Ge ral do Cân di do – José Edu ar do Du tra –
Fer nan do Ri be i ro – Osmar Dias – Jéf fer son Pe res
– Pa u lo Har tung – Ger son Ca ma ta – Ro ber to Re -
quião – Amir Lan do.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 29, DE 2000

(Re for ma do Ju di ciá rio)

EMENDA Nº 110, PLENÁRIO 

Res ta be le ça-se a re da ção dada ao
in ci so XI do art. 93 pela Câ ma ra dos De -
pu ta dos:

“Art. 93. ................................................
XI – nos tri bu na is com nú me ro su pe ri-

or a vin te e cin co jul ga do res, po de rá ser
cons ti tu í do ór gão es pe ci al, com o mí ni mo
de onze e o má xi mo de vin te e cin co mem -
bros, para o exer cí cio das atri bu i ções ad mi-
nis tra ti vas e ju ris di ci o na is de le ga das da
com pe tên cia do tri bu nal ple no, pro ven do-se
me ta de das va gas por an ti gui da de e a ou tra
me ta de por ele i ção pelo tri bu nal ple no (...)“

Jus ti fi ca ção

Nos Tri bu na is com mais de 25 mem bros pode
ser cons ti tu í do Órgão Espe ci al, onde se con cen tram
to das as atri bu i ções ju ris di ci o na is e ad mi nis tra ti vas,
com pos to ape nas por 11 a 25 mem bros, den tre os
mais an ti gos. Com isso, os de ma is De sem bar ga do res
es tão im pe di dos de ter qual quer par ti ci pa ção, se quer
à es co lha da que les a quem se rão con fe ri das to das as 
atri bu i ções ju ris di ci o na is e ad mi nis tra ti vas do Tri bu nal
Ple no.

A pro pos ta re pre sen ta so lu ção de com pro mis so.
Ao mes mo tem po que pre ser va o prin cí pio da an ti güi-
da de, es co lher por este cri té rio me ta de dos in te gran-
tes do Órgão Espe ci al, de mo cra ti za  es co lha, pre ven-
do a ele i ção pelo Tri bu nal Ple no da ou tra me ta de do
Órgão Espe ci al, per mi tin do, as sim, ao in te gran tes
dos Tri bu na is hoje ex clu í dos de qual quer par ti ci pa ção
no pro ces so tam bém ele ger a me ta de dos in te gran tes
do Órgão Espe ci al, que na que le po de rão re pre sen-
tá-los.

A apro va ção da pro pos ta ora apre sen ta da oxi -
ge na rá, pela via de mo crá ti ca da ele i ção e da par ti ci-
pa ção, os ór gãos que de fi nem a po lí ti ca ins ti tu ci o nal e 
ad mi nis tra ti va do Po der Ju di ciá rio. Pre ser va-se a an ti-
güi da de quan to à me ta de dos mem bros, mas per mi-
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te-se aos de ma is a par ti ci pa ção in di re ta no Órgão
Espe ci al pela ele i ção da ou tra me ta de, pelo que im -
por tan te à de mo cra ti za ção in ter na do Po der Ju di ciá-
rio o res ta be le ci men to do tex to ori gi nal apro va do pela
Câ ma ra dos De pu ta dos em re la ção ao in ci so XI do
ar ti go 93 da Cons ti tu i ção.

Sala das Ses sões, – Ro ber to Sa tur ni no – Edu-
ar do Si que i ra Cam pos – Anto nio Car los Va la da res
– Chi co Sar to ri – Lind berg Cury – Ri car do San tos
– Se bas tião Ro cha – Gil ber to Mes tri nho – Val mir
Ama ral – Ari Sa tad ler – Tião Vi a na – Fer nan do Ri -
be i ro – Osmar Dias – Cas sil do Mal da ner – Val deck
Ornel las – Lú cio Alcân ta ra – Ney Su as su na – Ma -
ria do Car mo Alves – La u ro Cam pos – Ge ral do
Althoff – Te o tô nio Vi le la – Car los Pa tro cí nio – Edu -
ar do Su plicy – Ma u ro Mi ran da – He lo í sa He le na –
Edson Lo bão – Mo re i ra Men des – Ro me ro Jucá –
Ade mir Andra de – Arlin do Por to.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
 Nº 29, DE 2000

(Re for ma do Po der Ju di ciá rio)

EMENDA Nº 111, DE PLENÁRIO

Acres cen te-se o se guin te pa rá gra fo
ao art. 94 da Cons ti tu i ção, com o atu al
pa rá gra fo úni co pas san do a ser o § 1º:

“Art. 94. ...
§ 1º (...)
§ 2º Não po de rá in te grar a lis ta a que se re fe re

este ar ti go quem, nos três anos an te ri o res, haja exer -
ci do qua is quer dos car gos re fe ri dos no art. 101, e ain -
da seus cor res pon den tes no âm bi to dos es ta dos e do
Dis tri to Fe de ral.”

Jus ti fi ca ção

A emen da pro pos ta tem como ob je ti vo har mo ni-
zar a re gra apro va da pela co mis são de Cons ti tu i ção,
Jus ti ça e Ci da da nia do Se na do Fe de ral em re la ção ao 
in gres so no Su pre mo Tri bu nal com o dis po si ti vo cons -
ti tu ci o nal que tra ta do aces so de in te gran tes da Advo -
ca cia e do Mi nis té rio Pú bli co em re la ção aos Tri bu na is
Su pe ri o res, Tri bu na is Re gi o na is e Tri bu na is dos Esta -
dos e do Dis tri to Fe de ral es ta be le cen do-se, as sim,
tam bém para es ses Tri bu na is, re gra de vi tal im por tân-
cia con cer nen te à ve da ção de com po si ção da lis ta
para in gres so pelo de no mi na do “quin to cons ti tu ci o-
nal” por quem te nha pre su mi da re la ção com pro me ti-
da com os co le gi a dos res pon sá ve is pela es co lha ou
com a au to ri da de com pe ten te para a no me a ção.

Sala das Ses sões, 10 de abril de 2002. – Edu ar-
do Su plicy –  José Edu ar do Du tra – Ro ber to Sa tur-
ni no – Fran cis co Escór cio – Emí lia Fer nan des –
Antô nio Car los Jú ni or – Ge ral do Cân di do – Pe dro
Si mon – Anto nio Car los Va la da res – Fer nan do Ri -
be i ro – Wel ling ton Ro ber to – Ney Su as su na –
Osmar Dias – Álva ro Dias – Mo re i ra Men des – Tião 
Vi a na – Lind berg Cury – La u ro Cam pos – Amir
Lan do – He lo í sa He le na – Ro me ro Jucá – Car los
Pa tro cí nio – Luiz Otá vio – Ro ber to Re quião – Ca -
sil do Mal da ner – Fer nan do Ri be i ro – Jef fer son Pe -
res – Íris Re zen de – Emí lia Fer nan des – Ro ber to
Fre i re.

PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL
 Nº  29, DE 2000

(Re for ma do Ju di ciá rio)

EMENDA Nº 112, DE PLENÁRIO

Dê-se a se guin te re da ção à alí nea a
do in ci so I do art. 96, cons tan te do art. 12 da 
PEC nº 29/2000:

“Art. 96. (...)
I – (...)
a) pro mo ver a ele i ção de seus ór gãos di re ti vos,

sen do a es co lha do Pre si den te e dos Vice-Pre si den-
tes de tri bu na is de se gun do grau pro ce di da atra vés
de voto di re to e se cre to de seus in te gran tes e dos ju í-
zes vi ta lí ci os de pri me i ro grau, em ati vi da de, por ma i-
o ria ab so lu ta, para man da to de dois anos, ve da da a
re e le i ção, e ela bo rar seus re gi men tos in ter nos, com
ob ser vân cia das nor mas de pro ces so e das ga ran ti as
pro ces su a is das par tes, dis pon do so bre a cri a ção, a
com pe tên cia, a com po si ção e o fun ci o na men to dos
res pec ti vos ór gãos ju ris di ci o na is e ad mi nis tra ti vos;
(...)“

Jus ti fi ca ção

Des de o fi nal do Esta do Novo, to das as Cons ti-
tu i ções ou tor ga ram aos Tri bu na is para a ele i ção de
seus car gos di re ti vos, con sa gran do o prin cí pio do au -
to go ver no da ma gis tra tu ra (Pin to Fer re i ra). No en tan-
to, com a con so li da ção do Esta do De mo crá ti co de Di -
re i to, é pre ci so ga ran tir aos ju í zes o di re i to de ele ger
di re ta men te os ad mi nis tra do res de seus res pec ti vos
Tri bu na is, ga ran ti do-lhes par ti ci pa ção mais efe ti va
nos ru mos da Ma gis tra tu ra.

A Ma gis tra tu ra Na ci o nal está cons ci en te de
suas res pon sa bi li da des ad mi nis tra ti vas. A par ti ci pa-
ção dos Ju í zes de pri me i ro grau na es co lha dos Pre si-
den tes e Vice-Pre si den tes é de fun da men tal im por-
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tân cia, em ra zão do con ta to que têm com as par tes e
seus pa tro nos, de co nhe cer e com pre en der não ape -
nas os an se i os da co mu ni da de des ti na tá ria de seu
tra ba lho, mas em es pe ci al a efi cá cia ou ne ces si da de
de pro vi dên ci as e atos da alta ad mi nis tra ção do Po der
Ju di ciá rio, no sen ti do de an ti gir as me tas por eles pro -
pos tas.

Sala das Ses sões, – Ro ber to Sa tur ni no – Edu -
ar do Si que i ra Cam pos – Anto nio Car los Va la da res
– Chi co Sar to ri – Lind berg Cury – Ri car do San tos
– Se bas tião Ro cha – Val mir Ama ral – Ari Stad ler –
Tião Vi a na – Fer nan do Ri be i ro – Osmar Dias – Ca -
sil do Mal da ner – Lú cio Alcân ta ra – Ma ria do Car -
mo – La u ro Cam pos – Ge ral do Altroff – Te o to nio
Vi le la – Car los Pa tro cí nio – Edu ar do Su plicy – Ma -
u ro Mi ran da – He lo í sa He le na – Edi son Lo bão –
Mo re i ra Men des – Ade mir Andra de – Almir Lan do
– Ge ral do Cân di do – Ro meu Tuma.

EMENDA Nº 113, DE PLENÁRIO

Alte ra o art. 12 da Pro pos ta de
Emen da à Cons ti tu i ção nº 29/2000, para
dar nova re da ção ao in ci so III do art. 96
da Cons ti tu i ção.

Alte re-se o art. 12 da Pro pos ta de Emen da à
Cons ti tu i ção nº 29/2000, para dar a se guin te re da ção
ao in ci so III do art. 96 da Cons ti tu i ção:

“Art. 96. .................................................
..............................................................
III – aos Tri bu na is de Jus ti ça jul gar:
a) Os ju í zes es ta du a is e do Dis tri to Fe -

de ral e Ter ri tó ri os, e os mem bros do Mi nis té-
rio Pú bli co, nos cri mes co muns e nos de
res pon sa bi li da de, res sal va da a com pe tên cia
da Jus ti ça Ele i to ral; e

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

Jus ti fi ca ção

A alí nea a do in ci so III do art. 96 da Cons ti tu i ção,
com a re da ção dada pelo art. 12 da pro pos ta, es ta be-
le ce o jul ga men to dos ju í zes es ta du a is e do Dis tri to
Fe de ral e Ter ri tó ri os, e dos mem bros do Mi nis té rio
Pú bli co, por cri mes co muns pe ran te os Tri bu na is de
Jus ti ça ape nas “en quan to no exer cí cio do car go.”

O dis po si ti vo, como está re di gi do atu al men te,
des toa da nova re da ção dada pela pró pria pro pos ta
ao pa rá gra fo úni co do art. 96 da Cons ti tu i ção, que pre -
vê a con ti nu i da de da com pe tên cia es pe ci al por prer -
ro ga ti va de fun ção, ain da que o in qué ri to ou a ação ju -
di ci al, in clu si ve a de im pro bi da de, ver san do so bre

atos com pre en di dos nas atri bu i ções ad mi nis tra ti vas
do agen te se jam ini ci a dos após a ces sa ção do exer cí-
cio da fun ção pú bli ca.

Além do mais, cum pre res sal tar que a com pe-
tên cia es pe ci al por prer ro ga ti va de fun ção é de ter mi-
na da pela re le vân cia da fun ção da pes soa, em ra zão
da dig ni da de do car go que exer ce, ou seja, não se
exa mi na o in di ví duo, mas sim o ato pra ti ca do no exer -
cí cio das fun ções pú bli cas. Por cer to, o rom pi men to
do vín cu lo fun ci o nal não mo di fi ca a na tu re za do ato
pra ti ca do, que con ti nua sen do pú bli co e que, por isso,
deve ser exa mi na do por fo ros es pe ci a is.

Tam bém há de se sa li en tar a ne ces si da de de se
evi tar de mo ras inú te is e pre ju di ci a is ao in te res se pú -
bli co, com re mes sas de au tos a di ver sas ins tân ci as
após o agen te ter de i xa do o car go, o que mu i tas ve -
zes pro vo ca a ocor rên cia de pres cri ção dos cri mes in -
ves ti ga dos e, as sim, pri vi le gia a im pu ni da de.

Sala das Ses sões, – Ro me ro Jucá – Arthur da
Tá vo la – Ge ral do Melo – José Agri pi no – Lú cio
Alcân ta ra – Lú dio Co e lho -Antô nio Car los Jú ni or
– Edu ar do Si que i ra Cam pos – Jo nas Pi nhe i ro –
Luiz Octá vio – Osmar Dias – Ro meu Tuma – Lú dio
Co e lho – Lind berg Cury – Car los Pa tro cí nio – Be -
ní cio Ta va res – Iris Re sen de – Ney Su as su na –
Sér gio Ma cha do – Re gi nal do Du ar te – Arlin do Por -
to – Wel ling ton Ro ber to – Fran ce li no Pe re i ra –
Chi co Sar to ri – Amir Lan do – Ri car do San tos – Re -
nan Ca lhe i ros.

EMENDA Nº 114, DE PLENÁRIO
Ao Subs ti tu ti vo da CCJ a PEC nº 29, de 2000.

Su pri ma-se o pa rá gra fo úni co do art. 96 da
Cons ti tu i ção Fe de ral, acres cen ta do pelo art. 12 do
Subs ti tu ti vo da CCJ à PEC nº 29, de 2000.

Jus ti fi ca ção

O dis po si ti vo que se pre ten de su pri mir foi acres -
cen ta do, por emen da do ilus tre Se na dor Ro me ro
Jucá, ao Pro je to de Re for ma do Ju di ciá rio con tra o
pa re cer do Re la tor, para quem o tex to “co li de com a
ju ris pru dên cia re cen te do STF, que re vo gou a Sú mu la
nes se sen ti do”.

Com efe i to, o pa rá gra fo úni co acres cen ta do ao
art. 96 da CF res ta be le ce o que dis pu nha a re vo ga da
Sú mu la 349 do STF, além de es ten der o pri vi lé gio de
foro às ações de im pro bi da de.

O res ta be le ci men to da ex ten são do pri vi lé gio de 
foro para ex-ti tu la res de car gos pú bli cos, isto é, a ma -
nu ten ção do be ne fí cio mes mo quan do ces sa do o
exer cí cio da fun ção pú bli ca, as sim como sua am pli a-
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ção para al can çar as ações pro pos tas com base na
Lei de Impro bi da de – Lei nº 8.429/92, a qual su je i ta os 
res pon sá ve is ao res sar ci men to do Erá rio, à per da da
fun ção pú bli ca e à sus pen são dos di re i tos po lí ti cos,
cons ti tui ma té ria der ro ta da na Câ ma ra dos De pu ta-
dos, quan do da vo ta ção da Re for ma do Ju di ciá rio na -
que le ple ná rio.

A Sú mu la 394 do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral dis -
pu nha: “Co me ti do o cri me du ran te o exer cí cio fun ci o-
nal, pre va le ce a com pe tên cia es pe ci al por prer ro ga ti-
va de fun ção, ain da que o in qué ri to ou a ação pe nal
se jam ini ci a dos após a ces sa ção da que le exer cí cio”.

Esse pre ce i to, que se re fe ria ape nas às ações
pe na is, não abran gen do, pois, as ações de im pro bi-
da de, foi re vo ga do pelo STF em jul ga men to re a li za do
em 25 de agos to de 1999, sen do Re la tor o Mi nis tro
Sid ney San ches.

Den tre ou tros, fun da men tou-se essa de ci são no 
ar gu men to de que a prer ro ga ti va de foro pe ran te o
STF so men te “visa ga ran tir a exer cí cio do car go ou
man da to, e não a pro te ger quem o exer ce” e não pode 
ser in ter pre ta da ex ten si va men te, de modo a al can çar
tam bém os ex-ti tu la res de car gos pú bli cos, por con -
tra ri ar o prin ci pio cons ti tu ci o nal da igual da de de tra ta-
men to dos ci da dãos.

Vale en fa ti zar que o pri vi lé gio de foro se le gi ti ma
e jus ti fi ca ape nas en quan to ga ran tia do car go pú bli co
e não como pro te ção a quem o exer ce nem, mu i to
me nos, a quem o exer ceu no pas sa do.

De ou tra par te, a nor ma ora em tela dis cre pa
fron tal men te do es pí ri to de ou tras al te ra ções tra zi das
pela PEC, ain da que cir cuns cri tas aos cri mes co-
muns, com fi na li da de opos ta, qual seja, a de ex pli ci tar
que o foro pri vi le gi a do para jul ga men to da au to ri da de
por cri me co mum se res trin ge à hi pó te se de es tar “no
exer cí cio do car go“. Essa lo cu ção “en quan to no exer -
cí cio do car go” está sen do acres cen ta da pela PEC
aos se guin tes dis po si ti vos da Cons ti tu i ção Fe de ral:
arts. 29, X; 96, III, a); 102, I, b) e c); 105, c) e 108, I, a).

Assim, o tex to, em sua re da ção atu al, ao mes mo
tem po em que ex pli ci ta a res tri ção da prer ro ga ti va de
foro de um lado – para cri mes co muns – es ten de a de
ou tro, para be ne fi ci ar os ex-ocu pan tes de car gos pú -
bli cos e para al can çar os atos de im pro bi da de, o que
se afi gu ra ser uma in con gruên cia, além de um re tro-
ces so, como an tes de mons tra do.

Por es sas ra zões, que se re ves tem da ma i or im -
por tân cia para a pre ser va ção da éti ca e da mo ra li da-
de pú bli ca, con ta mos com o apo io dos no bres co le-
gas para a apro va ção da pre sen te emen da.

Sala das Ses sões, – Pe dro Si mon.

EMENDA Nº   , DE 2002 – PLEN
Ao Subs ti tu ti vo da CCJ a PEC nº 29, de 2000.

Su pri ma-se o pa rá gra fo úni co do art. 96 da
Cons ti tu i ção Fe de ral, acres cen ta do pelo art. 12 do
Subs ti tu ti vo da CCJ a PEC nº 29, de 2000. 

Sala da Ses sões, – Pe dro Si mon – Car los Wil -
son – Chi co Sar to ri – Rita Ca ma ta – Ma u ro Mi ran-
da – Car los Be zer ra – La u ro Cam pos – Amir Lan do
– Luiz Otá vio – Val mir Ama ral – Emi lia Fer nan des
– Tião Vi a na – Jef fer son Pé res – Osmar Dias –
Alber to Sil va – Ju vên cio da Fon se ca – Ge ral do
Althoff – José Fo ga ça – Re gi nal do Du ar te – Fran -
cis co Escór cio – Ro ber to Sa tur ni no – Anto nio
Car los Va la da res – Ma gui to Vi le la – Íris Re sen de –
Wal deck Orné las – Ca sil do Mal da ner – Mo za ril do
Ca val can ti – Fer nan do Ri be i ro.

EMENDA Nº 115, DE PLENÁRIO

Alte ra o art. 12 da Pro pos ta de
Emen da à Cons ti tu i ção nº 29/2000, para
acres cen tar o § 2º ao art. 96 da Cons ti tu i-
ção e re nu me rar o seu pa rá gra fo úni co.

Alte re-se o art. 12 da Pro pos ta de Emen da à
Cons ti tu i ção nº 29/2000, para acres cen tar o se guin te
§ 2º ao art. 96 da Cons ti tu i ção e re nu me rar o seu pa -
rá gra fo úni co:

“Art. 96 ..................................................
..............................................................
§ 2º Os Advo ga dos Pú bli cos que ofi ci-

am pe ran te os Tri bu na is se rão jul ga dos pela 
ins tân cia su pe ri or à que atu em.”

(NR)

Jus ti fi ca ção

A emen da que ora se apre sen ta tem o pro pó si to
de es ten der a prer ro ga ti va de foro aos Advo ga dos Pú -
bli cos para que os mes mos pos sam res pon der pe ran-
te os Tri bu na is em que ofi ci em.

Tal pre ten são se jus ti fi ca, na me di da em que os
agen tes pú bli cos con tem pla dos na pre sen te pro po si-
ção a exem plo do que ocor re com de ter mi na dos
mem bros do Mi nis té rio Pú bli co, por uma pe cu li a ri da-
de das fun ções pú bli cas de seu car go tam bém são
de sig na dos para ofi ci a rem pe ran te os Tri bu na is.

Por con se guin te, re co men dá vel se faz, ten do
em vis ta a na tu re za pú bli ca do car go e as pe cu li a ri da-
des das fun ções ine ren tes ao mes mo, es ten der a
prer ro ga ti va de foro, em ra zão do car go aos Advo ga-
dos Pú bli cos que atu em pe ran te os men ci o na dos Tri -
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bu na is a exem plo do que já ocor re com os mem bros
do Mi nis té rio Pú bli co.

Por opor tu no, a atu a li da de do  ma gis té rio do sa -
u do so Mi nis tro Vic tor Nu nes Leal, lan ça do no voto
pro la ta do na Re cla ma ção nº 473 – Esta do da Gu a na-
ba ra, me re ce ser aqui des ta ca da, ver bis:

“A ju ris di ção es pe ci al, como prer ro ga ti va de cer-
tas fun ções pú bli cas, é, re al men te, ins tru í da, não no
in te res se pes so al do ocu pan te do car go, mas no in te-
res se pú bli co do seu bom exer cí cio, isto é, do seu
exer cí cio com alto grau de in de pen dên cia que re sul ta
da cer te za de que seus atos ve nham a e jul ga dos
com ple nas ga ran ti as e com ple ta im par ci a li da de “. 

Sala das Ses sões, – Ro me ro Jucá – Arthur da
Tá vo la – Ge ral do Melo – José Agri pi no – Lú cio
Alcân ta ra – Lú dio Co e lho – Antô nio Car los Jú ni or
– Edu ar do Si que i ra Cam pos – Jo nas Pi nhe i ro –
Chi co Sar to ri – Luiz Octá vio – Osmar Dias – Fre i-
tas Neto – Be ní cio Ta va res – Ju vên cio da Fon se ca
– Ma u ro Mi ran da – Re gi nal do Du ar te – Ro nal do
Cu nha Lima -Lind berg Cury – Wel ling ton Ro ber to
– Gil van Bor ges – Amir Lan do – Íris Re sen de – Ca -
sil do Mal da ner – Arlin do Por to – Ro meu Tuma –
Ri car do San tos – Car los Pa tro cí nio.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 29, DE 2000

Intro duz mo di fi ca ções na es tru tu ra
do Po der Ju di ciá rio.

EMENDA Nº 116-PLEN

Su pri ma-se, na re da ção dada pelo art. 13 da
Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 29, de 2000, o
§ 2º, do art. 98 (su bli nha do e em des ta que), re nu me-
ran do-se o § lº, que pas sa a ser o pa rá gra fo úni co:

“Art. 98. .................................................
I – ........................................................
§ 1º .......................................................
§ 2º A lei ins ti tu i rá ju i za dos de ins tru-

ção cri mi nal para as in fra ções pe na is nela
de fi ni das (AC)”

Jus ti fi ca ção

A pre sen te Emen da tem o ob je ti vo de su pri mir a
“ins ti tu i ção de ju i za dos de ins tru ção cri mi nal para cer-
tas in fra ções pe na is”, em ra zão de sua ab so lu ta in-
con gruên cia com o sis te ma de ad mi nis tra ção da jus ti-
ça cri mi nal no Bra sil.

O cons ti tu in te con fe riu ao Mi nis té rio Pú bli co, pri -
va ti va men te, a ti tu la ri da de da ação pe nal pú bli ca (art.

129, in ci so I, da Cons ti tu i ção Fe de ral). Assim sen do, a 
in ves ti ga ção cri mi nal, na fase pré-pro ces su al, tem ca -
rá ter ex clu si va men te in qui si to ri al, sen do as se gu ra do
o con tra di tó rio e a am pla de fe sa so men te em pro ces-
so ju di ci al (art. 5º, in ci so LV, da Cons ti tu i ção).

Re le va re gis trar, des tar te, que o “juiz ins tru tor”,
a que se re fe re o novo § 2º, do art. 98, no tex to da re -
for ma do Po der Ju di ciá rio, de fato, será um novo de le-
ga do que pre si di rá um “in qué ri to ju di ci al” , sem con -
tra di tó rio e ain da mais for ma lís ti co do que o in qué ri to
po li ci al, para apu rar de ter mi na das in fra ções pe na is.
Esta rá su je i to ao con tro le do Mi nis té rio Pú bli co que,
den tro do sis te ma acu sa tó rio pá trio, ao fi nal, po de rá
ofe re cer de nún cia, re qui si tar no vas di li gên ci as ao
juiz, ou mes mo, ar qui var o pro ce di men to in ves ti ga tó-
rio (art. 129, in ci so VII da Cons ti tu i ção).

A pró pria as so ci a ção Na ci o nal dos Mem bros do
Mi nis té rio Pú bli co (CONAMP) ma ni fes tou-se con tra ri-
a men te à pro pos ta de cri a ção dos ju i za dos de ins tru-
ção no país, in ver bis:

“Pela pro pos ta da Conamp, an tes re fe-
ri da, des car ta-se a ado ção do sis te ma de ju -
i za dos de ins tru ção, por ser con si de ra do in -
com pa tí vel com o or de na men to ju rí di co pá-
trio e in viá vel em face das di men sões con ti-
nen ta is do ter ri tó rio bra si le i ro, bem como do
re du zi do nú me ro de juÍ zes em ati vi da de no
País. A pro pó si to, é opor tu no lem brar que tal 
sis te ma já foi aban do na do na qua se to ta li-
da de dos pa í ses eu ro pe us.”

O emi nen te Pro fes sor e Ju ris ta Aury Lo pes Jú ni-
or in “Sis te mas de Inves ti ga ção Pre li mi nar no Pro ces-
so Pe nal” edi to ra Lu men Ju ris, Rio de Ja ne i ro, 2001,
p. 76, sin te ti za al guns dos gra ves in con ve ni en tes que
apre sen ta o juiz de ins tru ção:

a) É um mo de lo su pe ra do e in ti ma-
men te re la ci o na do à fi gu ra his tó ri ca do juiz
in qui si dor, pois sua es tru tu ra ou tor ga a uma
mes ma pes soa as ta re fas de (ex of fí cio) in -
ves ti gar, pro ce der à im pu ta ção for mal (o
que re pre sen ta uma acu sa ção lato sen su)
e in clu si ve de fen der.

b) O gra ve in con ve ni en te que re pre-
sen ta o fato de uma mes ma pes soa de ci dir
so bre a ne ces si da de de um ato de in ves ti-
ga ção e va lo rar a sua le ga li da de.

c) Trans for ma o pro ces so pe nal (lato
sen su) em uma luta de si gual en tre o in qui ri-
do, o juiz-in qui si dor, o pro mo tor e a po li cia
ju di ciá ria. Essa pa to lo gia ju di ci al aca ba por
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cri ar uma gra ve si tu a ção de de sam pa ro,
pois, se o juiz é o in ves ti ga dor, quem atu a rá
como ga ran te?

d) Por ví cio ine ren te ao sis te ma, a ins tru-
ção ju di ci al ten de a se trans for mar em ple ná-
ria, com pro me ten do se ri a men te a ce le ri da de
que deve nor te ar a fase pré-pro ces su al.

e) Re pre sen ta uma gra vís si ma con tra-
di ção ló gi ca, pois in ves ti ga para o pro mo tor
acu sar e o pior, mu i tas ve zes con tra ou em
de sa cor do com as con vic ções do ti tu lar da
fu tu ra ação pe nal. Em de fi ni ti vo, se a ins tru-
ção pre li mi nar é uma ati vi da de pre pa ra tó ria
que deve ser vir, ba si ca men te, para for mar a
opi nio de lic ti do acu sa dor pú bli co, deve es -
tar a car go dele e não de um juiz, que não
pode e não deve acu sar.

f) Gera uma con fu são en tre as fun ções
de acu sar e jul gar, com ine gá vel pre ju í zo
para o pro ces so pe nal.

g) Por fim, ou tro gra ve pro ble ma da
ins tru ção ju di ci al está no fato de con ver ter a 
ins tru ção pre li mi nar em uma fase ge ra do ra
de pro vas, algo ab so lu ta men te ina ce i tá vel
fren te ao seu ca rá ter in qui si ti vo. A ma i or cre -
di bi li da de que nor mal men te ge ram os atos
do juiz ins tru tor pode le var a que a pro va
não seja pro du zi da no pro ces so, mas me ra-
men te ra ti fi ca da. O re sul ta do fi nal é a mons -
tru o si da de ju rí di ca de va lo rar na sen ten ça
ele men tos re co lhi dos em um pro ce di men to
pre li mi nar em que pre do mi na o se gre do e a
au sên cia de con tra di tó rio e de fe sa. Não se
pode ol vi dar que a in ves ti ga ção pre li mi nar
ser ve tan to para acla rar o fato em grau de
pro ba bi li da de, es tan do di ri gi da a jus ti fi car o
pro ces so ou o não-pro ces so. Ja ma is deve
ser vir para am pa rar um ju í zo con de na tó rio.

Ante o ex pos to, so li ci ta mos o apo io dos no bres
pa res para a apro va ção da pre sen te emen da su-
pres si va à PEC nº 29/2000.

Se na dor Fe de ral, – Ge ral do Althoff – Ri car do
San tos – Ger son Ca ma ta – al va ro Dias – La u ro
Cam pos – Sa tur ni no Bra ga – Ge ral do Cân di do –
Anto nio Car los Jú ni or – Pa u lo Sou to – Ma ria do
Car mo – Edu ar do Su plicy – Te o tô nio Vi le la – Ma-
gui to Vi le la – Jo nas Pi nhe i ro – Car los Be zer ra –
Osmar Dias – Lú dio Co e lho – Íris Re sen de – Le o-
mar Qu in ta ni lha – Ge ral do Melo – Lú cio Alcân ta ra
– Gil ber to Mes tri nho – Fre i tas Neto – José Alen car
– Chi co Sar to ri – Wel ling ton Ro ber to.

EMENDA Nº 117, DE Ple ná rio
ao Subs ti tu ti vo da CCJ à PEC nº 29, de 2000

Dê-se ao § 2º do art. 98 da Cons ti tu i ção Fe de ral,
acres cen ta do pelo art. 13 do Subs ti tu ti vo à PEC nº 29, 
de 2000, a se guin te re da ção:

“Art. 98 – (...)
(..)
§ 2º – A lei de fi ni rá as in fra ções pe na is

de re le vân cia so ci al, nas qua is a ins tru ção
será fe i ta di re ta men te pe ran te o Po der Ju di-
ciá rio e pre ce di da de in ves ti ga ções pre li mi-
na res, sob di re ci o na men to do Mi nis té rio Pú -
bli co, au xi li a do pe los ór gãos da po li cia ju di-
ciá ria.”

Jus ti fi ca ção

Embo ra a pre sen te emen da te nha me re ci do pa -
re cer fa vo rá vel do emi nen te Re la tor, Se na dor Ber nar-
do Ca bral, quan do apre sen ta da à Co mis são de Cons -
ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, veio ela a ser jul ga da
pre ju di ca da na opor tu ni da de da vo ta ção na que la Co -
mis são, em de cor rên cia do aco lhi men to de ou tra
emen da do pró prio Re la tor, de ter mi nan do que “a lei
ins ti tu i rá ju i za dos de ins tru ção cri mi nal para as in fra-
ções pe na is nela de fi ni das”.

Data ve nia, a in tro du ção dos ju i za dos de ins tru-
ção cri mi nal em nos so sis te ma de in ves ti ga ção pre li mi-
nar re pre sen ta um gran de re tro ces so. Isso por que se
tra ta de sis te ma ob so le to que vem sen do aban do na do
pe los pa í ses eu ro pe us que o uti li za vam em ra zão dos
sé ri os in con ve ni en tes que apre sen ta, seja para a efe ti vi-
da de da apu ra ção das in ves ti ga ções, seja para as ga-
ran ti as in di vi du a is do ci da dão in ves ti ga do.

Den tre os di ver sos in con ve ni en tes que apre sen-
ta o juiz de ins tru ção, o pro fes sor Aury Lo pes Jr., au tor
da mais com ple ta e atu a li za da obra so bre o as sun to,
apon ta, em ar ti go que a re su me (JUNIOR, Aury Cel so
L. Lo pes. A cri se do in qué ri to po li ci al; Bre ve Aná li se
dos Sis te mas de Inves ti ga ção Pre li mi nar no Pro ces so
Pe nal, in Re vis ta Ibe ro-Ame ri ca na de Ciên ci as Pe na-
is. Edi to ra Cul tu ral: Por to Ale gre – RS, 2000, pág.
67/68), o se guin te:

a) É um mo de lo su pe ra do e in ti ma-
men te re la ci o na do à fi gu ra his tó ri ca do juiz
in qui si dor, pois sua es tru tu ra ou tor ga a uma
mes ma pes soa as ta re fas de (ex of fí cio) in-
ves ti gar, pro ce der à im pu ta ção for mal (o
que re pre sen ta uma acu sa ção latu sen su)
e in clu si ve a de de fen der. Isso le vou a uma
cri sis de la ins truc ción pre pa ra to ri ay dei
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juez ins truc tor pois esse mo de lo é apon ta-
do como o mais gra ve im pe di men to à ple na
con so li da ção do sis te ma acu sa tó rio.

b) O gra ve in con ve ni en te que re pre-
sen ta o fato de uma mes ma pes soa de ci dir
so bre a ne ces si da de de um ato de in ves ti-
ga ção e va lo rar a sua le ga li da de. Nes se
sen ti do, a Expo si ção de Mo ti vos do Có di go
de Di re i to Pro ces su al Mo de lo para a Ibe-
ro-Amé ri ca apon ta que ‘não é sus ce tí vel de
ser pen sa do que uma mes ma pes soa se
trans for me em um in ves ti ga dor efi ci en te e,
ao mes mo tem po, em um guar dião ze lo so
da se gu ran ça in di vi du al; o bom in qui si dor
mata o bom juiz ou, ao con trá rio, o bom juiz
des ter ra o in qui si dor’.

..............................................................
g) Por fim, ou tro gra ve pro ble ma da

ins tru ção ju di ci al está no fato de con ver ter a 
ins tru ção pre li mi nar em uma fase ge ra do ra
de pro vas, algo ab so lu ta men te ina ce i tá vel
fren te ao seu ca rá ter in qui si ti vo. A ma i or cre -
di bi li da de, que nor mal men te gera os atos do 
juiz ins tru tor, pode le var a que a pro va não
seja pro du zi da no pro ces so, mas me ra men-
te ra ti fi ca da. O re sul ta do fi nal é a mons tru o-
si da de ju rí di ca de va lo rar na sen ten ça ele-
men tos re co lhi dos em um pro ce di men to
pre li mi nar em que pre do mi na o se gre do e a
au sên cia de con tra di tó rio e de fe sa. Não se
pode ol vi dar que a ins tru ção pre li mi nar ser -
ve para acla rar o fato em grau de pro ba bi li-
da de, e está di ri gi da a jus ti fi car o pro ces so
ou o não-pro ces so, ja ma is para am pa rar um 
ju í zo con de na tó rio.

Atu al men te, exis te uma ten dên cia de
ou tor gar ao Mi nis té rio Pú bli co a di re ção da
ins tru ção pre li mi nar, de modo a cri ar a fi gu-
ra do pro mo tor in ves ti ga dor (...)

A ins tru ção pre li mi nar a car go do MP
tem sido ado ta da nos pa í ses eu ro pe us
como um subs ti tu to ao mo de lo de ins tru ção
ju di ci al an te ri or men te ana li sa do. Nes se sen -
ti do, a re for ma ale mã de 1974 su pri miu a fi -
gu ra do juiz ins tru tor para dar lu gar ao pro -
mo tor in ves ti ga dor. A par tir de en tão, ou tros
pa í ses, com ma i or ou me nor in ten si da de, fo -
ram re a li zan do mo di fi ca ções le gis la ti vas
nes sa mes ma di re ção, como su ce deu, v.g.,
na Itá lia (1988) e em Por tu gal (em 1987 e
no va men te em 1995)”.

Na es te i ra das mu dan ças le gis la ti vas ocor ri das
nos pa í ses ci ta dos, as qua is subs ti tu i ram o sis te ma
dos ju i za dos de ins tru ção pela ins tru ção pre li mi nar a 
car go da pro mo to ria pú bli ca, a emen da ora apre sen-
ta da tem por ob je ti vo, pre ci sa men te, o de con fe rir ao 
Mi nis té rio Pú bli co a di re ção do in qué ri to po li ci al, que 
será re a li za do com o ines ti má vel au xi lio da po lí cia
ju di ciá ria, nos ca sos e na for ma a se rem de fi ni dos
em lei.

Na opor tu ni da de da vo ta ção des sa emen da na
CCJ, o ilus tre Se na dor Ro meu Tuma en ten deu que
ela es ta ria em con fron to com o dis pos to no in ci so I do
art. 129 da Cons ti tu i ção Fe de ral, que es ta be le ce a
com pe tên cia pri va ti va do Mi nis té rio Pú bli co para pro -
mo ver a ação pe nal pú bli ca.

Mas isso não ocor re, bas tan do que se aten te
para a di fe ren ça en tre dois mo men tos pro ce di men ta-
is, que o tex to da pre sen te emen da es ta be le ce, em
sin to nia com o que pres cre ve o in ci so XII do art. 5º da
Cons ti tu i ção: in ves ti ga ção cri mi nal e ins tru ção pro-
ces su al pe nal.

Com efe i to, o tex to ora pro pos to para o § 2º do
art. 98 dis põe que, para de ter mi na das in fra ções pe -
na is de re le vân cia so ci al, que se rão de fi ni das em lei,
a in ves ti ga ção cri mi nal será di ri gi da pelo Mi nis té rio
Pú bli co com o au xí lio dos ór gãos da Po li cia Ju di ciá ria.
Isto na fase ex tra-ju di ci al.

Ini ci a do o pro ces so, com o aju i za men to da de-
nún cia pelo Mi nis té rio Pú bli co, a ins tru ção pro ces su al,
en tão, é re ser va da ao di re ci o na men to do Po der Ju di-
ciá rio, como hoje acon te ce.

De acor do com o tex to da emen da ora apre sen-
ta da, o Po der Ju di ciá rio não par ti ci pa da fase de in-
ves ti ga ção, caso con trá rio, ha ve ria, aí sim, vi o la ção
do sis te ma pro ces su al acu sa tó rio, que o art. 129, I, da 
CF, con sa grou, aban do nan do o ul tra pas sa do sis te ma
do ju i za do de ins tru ção, sis te ma in qui si tó rio que de i ta
ra í zes na Ida de Mé dia.

Por to dos es sas ra zões, es pe ra mos con tar com
o im pres cin dí vel apo io dos no bres co le gas para a
apro va ção da pre sen te emen da.

Sala das Ses sões, – Pe dro Si mon.

EMENDA Nº  , DE 2002 –  PLEN
ao Subs ti tu ti vo da CCJ  nº 29, de 2000

Dê-se ao § 2º do art. 98 da Cons ti tu i ção Fe de ral,
acres cen ta do pelo art. 13 do Subs ti tu ti vo à PEC nº29,
de 2000, a se guin te re da ção:

Pedro Simon – Car los Wil son – Chi co Sa to ri
– Ile gí vel – Ma u ro Mi ran da – Car los Be zer ra – La u-
ro Cam pos – Amir Lan do – Luiz Ota vio – ile gí vel –
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Val mir Ama ral – Emi lia Fer nan des – Tião Vi a na –
Jé fer son Fe res – Mar lu ce Pin to – Osmar Dias –
Artur da Ta vo la – Alber to Sil va – Car los Pa to ci nio
– Ju vên cio da Fon ce ca – Ge ral do Althoff – José
Fo ga ça – Re gil nal do Du ar te – ile gí vel – Sa tur ni no
– Anto nio Car los Va la da res – Ma qui to Vi le la – Íris
Re zen de.

EMENDA Nº 118, DE PLE NÁ RIO

Su pri me-se o art. 15 da Pro pos ta de
Emen da à Cons ti tu i ção nº 29/2000.

Su pri ma-se o art. 15 da Pro pos ta de Emen da à
Cons ti tu i ção nº 29/2000.

Ju ti fi ca ção

O art. 15 da pro pos ta mo di fi ca o art. 101 da
Cons ti tu i ção. Ele ex clui da no me a ção para o car go de
Mi nis tro do Su pre mo Tribu nal Fe de ral as pes so as que 
exer ce ram, nos três anos an te ri o res à data da es co-
lha, man da to ele ti vo de Pre si den te ou de Vice-Pre si-
den te da Re pú bli ca, de Se na dor, de De pu ta do Fe de-
ral, de Go ver na dor e de Vice-Go ver na dor de Esta do
ou do Dis tri to Fe de ral, ou que ocu pa ram, na que le
mes mo pe río do, os car gos de Mi nis tro de Esta do, de
Pro cu ra dor-Ge ral da Re pú bli ca, de Advo ga do-Ge ral
da União, ou de Pre si den te dos Con se lhos da Ordem
dos Advo ga dos do Bra sil, ou ain da os que se jam côn -
ju ge ou pa ren te con san güí neo ou afim, até se gun do
grau, de quem es te ja exer cen do es ses car gos ou
aque les man da tos ele ti vos.

Em ver da de, essa res tri ção de aces so ao car go
de Mi nis tro do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, lon ge de
ser sa lu tar, é, data ve nia, pre ju di ci al para o Po der Ju -
di ciá rio e tam bém para o Esta do.Com efe i to, a in di ca-
ção e a no me a ção para o im por tan te car go de Mi nis-
tro do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral de vem leva em con -
si de ra ção não o car go ocu pa do pelo can di da to, mas
sim a sua ido ne i da de mo ral e o seu co nhe ci men to ju -
rí di co, fa to res es ses que se rão jul ga dos pelo Pre si-
den te da Re pú bli ca e tam bém pelo Se na do Fe de ral.

Ora, res trin gir a es co lha dos fu tu ros Mi nis tros do 
Su pre mo Tri bu nal Fe de ral pela cir cuns tân cia de te-
rem ocu pa do tal ou qual car go não se mos tra ra zoá vel
e nem tam pou co acer ta do. A pró pria his tó ria de nos so
país bem de mons tra isso. Bas ta lem brar al guns Mi -
nis tros da Su pre ma Cor te para se con ven cer do equí -
vo co da pro pos ta: Ali o mar Ba le e i ro, Vic tor Nu nes
Leal, Mo re i ra Alves e Sé pul ve da Per ten ce.

Ve ri fi ca-se, pois, que o pro ces so de es co lha
hoje em vi gor se apre sen ta como o mais con ve ni en te
ao in te res se pú bli co e, por isso, há de ser man ti do.

Sala das Ses sões, – Ro me ro Jucá – Arthur da
Tá vo la – Ge ral do Melo – José Agri pi no – Lú cio
Alcân ta ra – Lú dio Co e lho – Anto nio Car los Jú ni or
– Edu ar do Si que i ra Cam pos – Jo nas Pi nhe i ro –
Chi co Sar to ri – Luíz Octá vio – Osmar Dias – Fre i-
tas Neto – Be ní cio Ta va res – Ju vên cio da Fon se ca
– Ma u ro Mi ran da – Re gi nal do Du ar te – Ro nal do
Cu nha Lima Lind berg Cury – Wel ling ton Ro ber to
Gil van Bor ges – Amir Lan do – Ìris Re sen de – Ca-
sil do Mal da ner – Arlin do Por to – Ro meu Tuma –
Ri car do San tos – Car los Pa tro cí nio.

EMENDA Nº 119, DE PLENÁRIO

Alte ra o art. 16 da Pro pos ta de
Emen da à Cons ti tu i ção nº 29/2000, para
dar nova re da ção às alí ne as b e c do in ci-
so I do art. 102 da Cons ti tu i ção.

Alte re-se o art. 16 da Pro pos ta de Emen da à
Cons ti tu i ção nº 29/2000, para dar a se guin te re da ção
às alí ne as b e c do in ci so I do art. 102 da Cons ti tu i ção:

“Art. 102. ...............................................
I – ........................................................
..............................................................
b) nas in fra ções pe na is co muns, o

Pre si den te da Re pú bli ca, o Vice-Pre si den te
da Re pú bli ca, os mem bros do Con gres so
Na ci o nal, os mem bros do Con se lho Na ci o-
nal de Jus ti ça e do Con se lho Na ci o nal do
Mi nis té rio Pú bli co, seus pró pri os Mi nis tros e
o Pro cu ra dor-Ge ral da Re pú bli ca;

c) nas in fra ções pe na is co muns e nos
cri mes de res pon sa bi li da de, os mem bros
dos Tri bu na is Su pe ri o res, do Tri bu nal de
Con tas da União, e os che fes de mis são di -
plo má ti ca de ca rá ter per ma nen te;

..........................“(NR)

Jus ti fi ca ção

As alí ne as b e c do in ci so I do art. 102 da Cons ti-
tu i ção, com a re da ção atu al do art. 24 da pro pos ta, es -
ta be le ce o jul ga men to das au to ri da des ali re la ci o na-
das, por cri mes co muns e de res pon sa bi li da de, ape -
nas “en quan to no exer cí cio do car go”.

Os dis po si ti vos, como es tão re di gi dos atu al-
men te, des to am da nova re da ção dada pela pró pria
pro pos ta ao pa rá gra fo úni co do art. 96 da Cons ti tu i-
ção, que pre vê a con ti nu i da de da com pe tên cia es pe-
ci al por prer ro ga ti va de fun ção, ain da que o in qué ri to
ou a ação ju di ci al, in clu si ve a de im pro bi da de, ver san-
do so bre atos com pre en di dos nas atri bu i ções ad mi-
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nis tra ti vas do agen te se jam  ini ci a dos, após a ces sa-
ção do exer cí cio da fun ção pú bli ca.

Além do mais, cum pre res sal tar que a com pe-
tên cia es pe ci al por prer ro ga ti va de fun ção é de ter mi-
na da pela re le vân cia da fun ção da pes soa, em ra zão
da dig ni da de do car go que exer ce, ou seja, não se
exa mi na o in di ví duo, mas sim o ato pra ti ca do no exer -
cí cio das fun ções pú bli cas. Por cer to, o rom pi men to
do vín cu lo fun ci o nal não mo di fi ca a na tu re za do ato
pra ti ca do, que con ti nua sen do pú bli co e que, por isso,
deve ser exa mi na do por fo ros es pe ci a is.

Tam bém há de se sa li en tar a ne ces si da de de se
evi tar de mo ras inú te is e pre ju di ci a is ao in te res se pú -
bli co, com re mes sas de au tos a di ver sas ins tân ci as
após o agen te ter de i xa do o car go, o que mu i tas ve -
zes pro vo ca a ocor rên cia de pres cri ção dos cri mes in -
ves ti ga dos e, as sim, pri vi le gia a im pu ni da de.

Sala das Ses sões, Ro me ro Jucá – Arthur da
Ta vo la –  Ge ral do Melo – José Agri pi no – Lú cio
Alcân ta ra – Lu dio Co e lho – Antô nio Car los Ju ni or
– Edu ar do Si que i ra Cam pos – Jo nas Pi nhe i ro –
Chi co Sar to ri – Luiz Octá vio – Osmar Dias – Fre i-
tas Neto – Be ní cio Ta va res – Ju vên cio da Fon se ca
– Ma u ro Mi ran da – Re gi nal do Du ar te – Ro nal do
Cu nha Lima – Lind berg Cury – Wel ling ton Ro ber to
– Gil van Bor ges – Amir Lan do – Iris Re sen de – Ca -
sil do Mal da ner – Arlin do Por to – Ro meu Tuma –
Ri car do San tos – Car los Pa tro cí nio.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 29, DE 2000

(Re for ma do Ju di ciá rio)

EMENDA Nº 120, de Ple ná rio

Dê-se a se guin te re da ção ao art. 102, in ci so I,
alí nea i, da Cons ti tu i ção Fe de ral:

“Art.102 .................................................

..............................................................
I – pro ces sar e jul gar, ori gi na ri a men te:

..............................................................
i) o ha be as cor pus, quan do im pe tra do

com fun da men to cons ti tu ci o nal con tra ato
de Tri bu nal Su pe ri or, ou quan do o co a u tor
ou o pa ci en te for au to ri da de ou fun ci o ná rio
cu jos atos es te jam su je i tos di re ta men te à ju -
ris di ção do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, ou se
tra te de cri me su je i to à mes ma ju ris di ção
em uma úni ca ins tân cia”

Jus ti fi ca ção

Pre ten de ram os cons ti tu in tes de i xar nas mãos
do Su pre mo Tri bu nal a ma té ria cons ti tu ci o nal, ex clu-
si va men te. A pro pó si to, leia-se o que dis põe o art.
102, ca put. O Su pe ri or Tri bu nal foi cri a do para ter em
suas mãos a ma té ria in fra cons ti tu ci o nal, tor nan do-se,
nes se pon to, ir re cor rí ve is as suas de ci sões. Por con -
se guin te, não se jus ti fi ca que o Su pre mo Tri bu nal ve -
nha co nhe cer, pelo ha be as cor pus, da ma té ria or di-
ná ria. So men te é lí ci to que o Su pre mo Tri bu nal co-
nhe ça de ma té ri as pelo re cur so ex tra or di ná rio, po-
den do, no en tan to, de las co nhe cer pelo ha be as cor -
pus, des de que tam bém se tra te de ma té ri as de cu -
nho cons ti tu ci o nal. Virá em bom mo men to a al te ra ção
que se pro põe, evi tan do ain da que se crie uma quar ta
ins tân cia para a ma té ria in fra, as sim: juiz, tri bu nal de
2º grau, Su pe ri or e Su pre mo.

Sala das ses sões, – Iris Re zen de – Gil ber to
Mes tri nho – Ma u ro Mi ran da – Amir Lan do – Ger-
son Ca ma ta – Ney Su as su na – Fran cis co Escór cio
– Gil vam Bor ges – Re nan Ca lhe i ros – Val mir Ama -
ral – Mar lu ce Pin to – Ro meu Tuma – Chi co Sar to ri
– Mor re i ra Men des – Ma gui to Vi le la – José Agri pi-
no – Na bor Ju ni or – Artur da Ta vo la – Ro me ro
Juca – Wel ling ton Ro ber to – Lú cio Alcân ta ra – Fer -
nan do Be zer ra – Luiz Otá vio – Edu ar do Su plicy –
Pa u lo Har tung – Osmar Dias – Le o mar Qu in ta ni lha.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 29, DE 2000

(Re for ma do Ju di ciá rio)

EMENDA Nº 121, DE PLENÁRIO

Dê-se a se guin te re da ção ao art. 102,
in ci so II, da Cons ti tu i ção:

Art.102. ................................................
..............................................................
II – jul gar, em re cur so or di ná rio fun da-

do em ma té ria cons ti tu ci o nal, o ha be as cor -
pus, o man da do de se gu ran ça, o ha be as
data e o man da do de in jun ção de ci di dos em 
úni ca ins tân cia pe los Tri bu na is Su pe ri o res,
se de ne ga tó ria a de ci são.

Jus ti fi ca ção

Expli ci ta-se que o re cur so or di ná rio deve ter por
fun da men to ma té ria cons ti tu ci o nal.

Uma vez que com pe te ao Su pre mo Tri bu nal,
pre ci pu a men te, a guar da da Cons ti tu i ção, há de com -
pe tir aos Tri bu na is Su pe ri o res (mor men te ao Su pe ri or
Tri bu nal de Jus ti ça), es sen ci al men te, a guar da das
leis fe de ra is. Há dois con ten ci o sos: um da Cons ti tu i-
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ção e ou tro das leis fe de ra is; aque le per ten cen te ao
Su pre mo e este, aos Tri bu na is Su pe ri o res. Por isso,
não é ra zoá vel pos sa o Su pre mo, a par de ve lar pela
Cons ti tu i ção, tam bém es ta tu ir so bre as leis fe de ra is.

Pro põe-se que se ad mi ta o re cur so or di ná rio
ape nas quan do fun da do em ma té ria cons ti tu ci o nal,
pas san do o cri me po lí ti co, numa e nou tra hi pó te se,
para a com pe tên cia do Su pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça.

Sala das ses sões, Íris Re zen de – Gil ber to
Mes tri nho – Ma u ro Mi ran da – Amir Lan do – Ger -
son Ca ma ta – Ney Su as su na – Fran cis co Escór cio
– Gil van Bor ges – Re nan Ca lhe i ros – Val mir Ama -
ral – Mar lu ce Pin to – Ro meu Tuma – Mo re i ra Men -
des – Chi co Sar to ri – Ma gui to Vi le la – José Agri pi-
no – Na bor Jú ni or – Artur da Tá vo la – Ro me ro
Jucá – Wel ling ton Ro ber to – Lú cio Alcân ta ra –
Car los Be zer ra – Luiz Otá vio – Edu ar do Su plicy –
Pa u lo Har tung – Car los Pa tro cí nio – Osmar Dias –
Le o mar Qu i ta ni lha.

EMENDA Nº 122, DE PLENÁRIO

Alte ra o art. 16 da Pro pos ta de
Emen da à Cons ti tu i ção nº 29/2000, para
su pri mir o § 3º do art. 102 da Cons ti tu i-
ção.

Alte re-se o art. 16 da Pro pos ta de Emen da à
Cons ti tu i ção nº 29/2000, para su pri mir o § 3º do art.
102 da Cons ti tu i ção.

Jus ti fi ca ção

O § 3º do art. 102 da Cons ti tu i ção, cons tan te do
art. 16 da pro pos ta, es ta be le ce pra zos de efi cá cia
para as me di das ca u te la res con ce di das pelo Su pre-
mo Tri bu nal Fe de ral nas ações di re tas de in cons ti tu ci-
o na li da de e nas ações de cla ra tó ri as de cons ti tu ci o na-
li da de.

A im po si ção de pra zos de efi cá cia para as li mi-
na res con ce di das nas re fe ri das ações con tra ria a na -
tu re za pró pria da que las de ci sões ca u te la res e se
apre sen ta como pe ri go sa, por que po de rá ca u sar da -
nos ir re pa rá ve is ao or de na men to ju rí di co e à fu tu ra in -
ter pre ta ção ju rí di ca dada pela Su pre ma Cor te ao ato
nor ma ti vo ques ti o na do.

Cum pre sa li en tar que a im po si ção de pra zos de
efi cá cia acar re ta rá, em mu i tos ca sos, ao con trá rio do
que se de se ja, ir re pa rá vel per da de efi cá cia das de ci-
sões de fi ni ti vas do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, se fo-
rem es tas pro fe ri das após o exa u ri men to do pra zo em 
ques tão. De que adi an ta ria uma de ci são unâ ni me e
de fi ni ti va pro fe ri da pelo STF se os efe i tos da mes ma
de i xa ram de ser res guar da dos ca u te lar men te pelo

de cur so do pra zo da per da de efi cá cia? Como sa nar
da nos ir re pa rá ve is de cor ren tes da prá ti ca de atos que
de ve ri am con ti nu ar sus pen sos até o fim do jul ga men-
to em de fi ni ti vo de uma Adin ou ADC?

Con clui-se, por tan to, que a se gu ran ça ju rí di ca
re co men da a su pres são des se dis po si ti vo.

Sala das Ses sões, – Ro me ro Jucá, Arthur da
Tá vo la, Ge ral do Melo, José Agri pi no, Lú cio Alcân -
ta ra, Lu dio Co e lho, Antô nio Car los Ju ni or, Edu ar-
do Si que i ra Cam pos, Jo nas Pi nhe i ro, Chi co Sar to-
ri, Luiz Octá vio, Osmar Dias, Fre i tas Neto, Be ní cio
Ta va res, Ju vên cio da Fon se ca, Ma u ro Mi ran da,
Re gi nal do Du ar te, Ro nal do Cu nha Lima, Lind berg
Cury, Wel ling ton Ro ber to, Gil van Bor ges, Amir
Lan do, Iris Re sen de, Ca sil do Mal da ner, Arlin do
Por to, Ro meu Tuma, Ri car do San tos, Car los Pa-
tro cí nio.

EMENDA Nº 123-PLEN

Emen da mo di fi ca ti va à Pro pos ta de
Emen da à Cons ti tu i ção nº 29, de 2000,
que in tro duz mo di fi ca ções na es tru tu ra-
do Po der Ju di ciá rio.

Dê-se a se guin te re da ção ao art. 103-A da
Cons ti tu i ção, cons tan te do art. 18 da Pro pos ta de
Emen da à Cons ti tu i ção nº 29, de 2000:

“Art. 103-A. O Su pre mo Tri bu nal Fe-
de ral po de rá apro var sú mu la, de ofí cio ou
por pro vo ca ção, me di an te de ci são fun da-
men ta da de qua tro quin tos dos mem bros
de seu Ple ná rio, após re i te ra das de ci sões
so bre a ma té ria e de cla rar que seus enun -
ci a dos, a par tir da pu bli ca ção, cons ti tu-
ir-se-ão em im pe di men to à in ter po si ção de 
qua is quer re cur sos con tra de ci são que a
hou ver apli ca do.”

Jus ti fi ca ção

Apre sen ta mos a emen da aci ma por que en ten-
de mos que ela é mais van ta jo sa do que a pro pos ta
apro va da, re la ti va à sú mu la vin cu lan te.

O gran de ob je ti vo da sú mu la vin cu lan te é re du-
zir o vo lu me de re cur sos ao STF, mas ela aca ba por
fe rir a in de pen dên cia fun ci o nal do juiz, além de su pri-
mir im por tan te par ti ci pa ção do Mi nis té rio Pú bli co e
dos ad vo ga dos na cons tru ção do di re i to.

O mal ma i or, no en tan to, em nos so en ten der,
está no fato de que a sú mu la vin cu lan te tem por efe i to
ini bir a im por tan te par ti ci pa ção do Mi nis té rio Pú bli co
e dos ad vo ga dos na re a li za ção da jus ti ça.
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A pro pos ta que ora tra ze mos, de no mi na da sú -
mu la im pe di ti va de re cur so, for mu la da a par tir de es -
tu dos e pes qui sas re a li za das por ju í zes de di re i to do
Rio Gran de do Sul, sem con ter tais de fe i tos, tem o
mé ri to de re du zir dras ti ca men te o nú me ro de re cur-
sos, fi can do, não obs tan te, as se gu ra da ao ma gis tra-
do a in de pen dên cia ju rí di ca para a apre ci a ção do
caso con cre to. Caso en ten da o juiz ha ver no vas ra-
zões e cir cuns tân ci as his tó ri cas para re vi são da de ci-
são su mu la da, po de rá ado tar novo en ten di men to.

Sala das Ses sões, 12 de abril de 2002. – Ro me-
ro Jucá – Pa u lo Sou to – Na bor Ju ni or – Car los Pa -
tro ci o nio – Mo re i ra Men des – Arle in do Por to – Ca -
sil do Mal da ner – Luis Pon tes – Artur da Ta vo la –
Ro meu Tuma – Ma u ro Mi ran da – Wal deck Orne las
– Eu ar do Su plicy – Ma ria do Armo Alves – Anto nio
Car los Ju ni or – João Alber to – Ri car do San tos –
Emi lia Fer nan des – Ge ral do Cân di do – José Edu -
ar do Du tra – Fer nan do Ri be i ro – Osmar Dias – Jef -
fer son Pe res – Pa u lo Har tung – Ger son Ca ma ta –
Ro ber to Re quião – Amir Lan do.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 29, DE 2000

(Re for ma do Ju di ciá rio)

EMENDA Nº 124, DE PLENÁRIO

Dê-se a se guin te re da ção ao art. 103-A, cons -
tan te do art. 18:

“Art. 103-A. O Su pre mo Tri bu nal Fe-
de ral po de rá apro var sú mu la, de ofí cio ou
por pro vo ca ção, me di an te de ci são fun da-
men ta da de qua tro quin tos dos mem bros
de seu Ple ná rio, após re i te ra das de ci sões
so bre a ma té ria e de cla rar que seus enun -
ci a dos, a par tir da pu bli ca ção, cons ti tu-
ir-se-ão em im pe di men to à in ter po si ção de 
qua is quer re cur sos con tra de ci são que a
hou ver apli ca do.”

Jus ti fi ca ção

A pre sen te pro pos ta de emen da é mais van ta jo-
sa que a apro va da, re la ti va à sú mu la vin cu lan te, pe los
mo ti vos se guin tes. A pro po si ção subs ti tu ti va da de no-
mi na da sú mu la vin cu lan te gera mais be ne fí ci os pro -
ces su a is e evi ta re cur sos, in clu si ve por que as dis cus-
sões so bre o seu des cum pri men to, como cons tam da
PEC nº 29/2000, po dem acar re tar o es tran gu la men to
da ca pa ci da de de jul ga men to do Su pre mo Tri bu nal
Fe de ral, que pas sa rá a re ce ber, ori gi na ri a men te, inú -

me ras re cla ma ções de com pe tên cia (§ 3º do art.
103-A, já apro va do).

Qu an to à sú mu la im pe di ti va, ora pro pos ta, ela
ini be o re cur so já no ju í zo ou tri bu nal de ori gem, sem
im pe dir, dou tro lado, que qual quer ór gão le gal men te
au to ri za do, apre sen te fun da men to para al te ra ção do
en ten di men to an tes su mu la do, con sa gran do o con-
tro le di fu so de cons ti tu ci o na li da de exis ten te no Bra sil,
des de os pri mór di os da Re pú bli ca.

Por ou tro lado, as van ta gens pre co ni za das pelo
tex to apro va do, es pe ci al men te nos seus pa rá gra fos
1º e 2º, se rão al can ça das com a ado ção da pro pos ta
ora de fen di da.

A sú mu la vin cu lan te re pre sen ta um re tro ces so
his tó ri co e uma vi o lên cia no pla no da in de pen dên cia
fun ci o nal do ma gis tra do. Um re tro ces so his tó ri co, por -
que re a vi va a no ção de juiz “boca da lei” – do sé cu lo
XVIII – e uma vi o lên cia fun ci o nal por que re ti ra-lhe a li -
ber da de e o trans for ma em mero ca nal de co mu ni ca-
ção en tre o fato e a sú mu la. A sú mu la vin cu lan te, ou -
tros sim, ini be a par ti ci pa ção de ad vo ga dos e mem-
bros do Mi nis té rio Pú bli co na cons tru ção do di re i to e
na re a li za ção da jus ti ça. Por úl ti mo, ela im pli ca jus ti ça
por ata ca do, na me di da em que im pe de a con si de ra-
ção das sin gu la ri da des do caso con cre to pelo ma gis-
tra do, rom pen do com a no ção de eqüi da de, ima nen te
à fun ção ju ris di ci o nal.

Res sal te-se ain da, que a pro pos ta de cri a ção do 
ins ti tu to da cha ma da sú mu la vin cu lan te além de di mi-
nu ir o pró prio Po der Ju di ciá rio, oca si o nan do a per da
da in de pen dên cia ju rí di ca dos ju í zes, aca ba atin gin do
em che io tam bém o Po der Le gis la ti vo, ame a çan do o
prin ci pio cons ti tu ci o nal da har mo nia e da in de pen-
dên cia en tre os po de res da Re pú bli ca. Isto por que,
quem ela bo ra nor mas abs tra tas e uni ver sa is é o Le -
gis la ti vo, não o Ju di ciá rio. Sú mu la vin cu lan te é, como
uma lei, nor ma abs tra ta, de es pec tro ge ral. O com par-
ti lha men to de tal atri bu i ção de nor ma ti zar abs tra ta-
men te a vida so ci al com os tri bu na is su pe ri o res (com
a edi ção, por es tes, de sú mu las vin cu lan tes), cu jos in -
te gran tes não são ele i tos, sig ni fi ca rá ero são do po der
do Par la men to na ci o nal, o que re pre sen ta de se qui lí-
brio en tre os po de res da Re pú bli ca. A sú mu la vin cu-
lan te terá efe i tos su pe ri o res aos da lei, na me di da em
que não há li mi te para sua apli ca ção re tro a ti va. Per de
o Par la men to e per de o sis te ma de mo crá ti co com tal
ins ti tu to.

Dou tro lado, a pro pos ta sú mu la im pe di ti va de re -
cur sos, ao ins tan te em que gera obs tá cu los con tra o
uso in de vi do de re cur sos con tra de ci sões re i te ra das
do Po der Ju di ciá rio (ju ris pru dên cia pa cí fi ca), per mi te
que fun da men tos no vos se jam apre ci a dos e, ve ri fi ca-
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da a al te ra ção da si tu a ção his tó ri ca ou fá ti ca que en -
se jou a edi ção da sú mu la, seja efe ti va re vi são pelo
Tri bu nal edi tor do enun ci a do, após dis cus são nas di -
ver sas ins tân ci as in ter me diá ri as, sem ofen sa, en-
quan to isso, aos pos tu la dos da se gu ran ça ju rí di ca.

Sala das Ses sões, – Ro ber to Sa tur ni no – Edu -
ar do Si que i ra Cam pos – Anto nio Car los Va la da res
– Chi co Sa to ri – Lind berg Cury – Ri car do San tos –
Se bas tião Ro cha – Gil ber to Mes tri nho – Val mir
Ama ral – Ari Stad ler – Tião Vi a na – Fer nan do Ri be-
i ro – Osmar Dias – Ca sil do Mal da ner – Wal deck
Ornel las – Lú cio Alcân ta ra – Ney Su as su na – Ma -
ria do Car mo – La u ro Cam pos –  Ge ral do Althoff –
Te o to nio Vi le la – Car los Pa tro ci nio – Edu ar do Su -
plicy – Ma u ro Mi ran da – He lo i sa He le na – Edi son
Lo bão – Mo re i ra Men des – Ro me ro Jucá – Ade mir
Andra de – Arli no Por to.

EMENDA Nº 125, DE PLENÁRIO
(À PEC nº 29, DE 2000)

O art. 103 da Cons ti tu i ção Fe de ral para a vi ger
con for me o art. 17 da PEC 29, de 2000, acres ci do do
se guin te in ci so:

“Art. 17. .................................................

“Art. 103. ...............................................
X – O Pre fe i to Mu ni ci pal (AC)
.............................................................”

Jus ti fi ca ção

Os pre fe i tos mu ni ci pa is do País re i vin di cam, há
al guns anos, o di re i to de pro por ações di re tas de in -
cons ti tu ci o na li da de, bem como ações di re tas de
cons ti tu ci o na li da de fe de ra is pe ran te o co len do Su-
pre mo Tri bu nal Fe de ral.

Tra ta-se, no nos so sen tir, de re i vin di ca ção opor-
tu na e jus ta, uma vez que no dia-a-dia do exer cí cio do
man da to os pre fe i tos de pa ram-se com si tu a ções in-
sus ten tá ve is cri a das por go ver nos an te ri o res e to tal-
men te de pen den tes de de ci são ju di ci al. A re vo ga ção
ou a der ro ga ção de de ter mi na dos tex tos le ga is nem
sem pre é pos sí vel, pela via do pro ces so le gis la ti vo.
Os in te res ses con tra ri a dos, a fal ta de ma i o ria, são fa -
tos en tre tan tos ou tros que po dem im pe dir a apro va-
ção de novo tex to para a lei que se pre ten de mo di fi car
ou mes mo re vo gar.

Sala das Ses sões, – Car los Wil son – Ney  Su -
as su na – Arlin do Por to – Artur da Tá vo la – Ca sil do
Men des – Se bas tião Ro cha – Ro ber to Fre i re – Pa -
u lo Har tung – Le o mar Qu in ta ni lha – Jo nas Pi nhe i-
ro – Ge ral do Can di do – Wel ling ton Ro ber to – Re -

gi nal do Du ar te – Ri car do San tos – Fran cis co
Escór cio – Ge ral do Melo – Car los Pa tro ci nio – Gil -
van Bor ges – Lind berg Cury – Ma u ro Mi ran da –
Edu ar do Su plicy – Fre i ta Neto – Edu ar do Su plicy – 
Ro nal do Cu nha Lima – Ro ber to Sa tur ni no –
Osmar Dias – José Edu ar do Du tra.

EMENDA Nº 126, DE PLENÁRIO

Alte ra os arts. 17 e 53 da Pro pos ta de
Emen da à Cons ti tu i ção nº 29/2000, para dar
nova re da ção ao § 3º do art. 103 da Cons ti-
tu i ção e su pri mir a re fe rên cia a esse dis po-
si ti vo na cláu su la de re vo ga ção.

Alte re-se os arts. 17 e 53 da Pro pos ta de Emen -
da à Cons ti tu i ção nº 29/2000, para dar a se guin te re -
da ção ao § 3º do art. 103 da Cons ti tu i ção e su pri mir a
re fe rên cia a ele na cláu su la de re vo ga ção:

“Art. 17. O art. 103 pas sa a vi go rar
com as se guin tes al te ra ções:

“Art. 103. ...............................................
..............................................................
§ 3º Qu an do o Su pre mo Tri bu nal Fe de-

ral apre ci ar a cons ti tu ci o na li da de ou in cons-
ti tu ci o na li da de, em tese, de nor ma le gal ou
ato nor ma ti vo, in ti ma rá, pre vi a men te, o
Advo ga do-Ge ral da União, para se ma ni fes-
tar.” (NR)

“Art. 53. Fi cam re vo ga dos o in ci so IV
do art. 36; a alí nea h do in ci so I do art. 102;
o § 4º do art. 103; a alí nea b do in ci so III do
art. l05; os §§ lºa 3ºdo art. 114;e os §§ 1º a
3º do art. 114.” (NR)

Jus ti fi ca ção

A re da ção dada ao art. 17 da pro pos ta, re vo ga
os §§ 3º e 4º do art. 103 da Cons ti tu i ção e ex clui do
tex to cons ti tu ci o nal a ma ni fes ta ção do Advo ga do-Ge-
ral da União nas ações de con tro le de cons ti tu ci o na li-
da de pro pos tas pe ran te o Su pre mo Tri bu nal Fe de ral.

A ex clu são do tex to cons ti tu ci o nal da ma ni fes ta-
ção do Advo ga do-Ge ral da União nas ci ta das ações
acar re ta não ape nas um ir re fu tá vel e gra ve pre ju í zo à
de fe sa do pa tri mô nio pú bli co, mas tam bém cria um
óbi ce ao ple no co nhe ci men to de to das as pe cu li a ri da-
des e re a li da des ad mi nis tra ti vas ine ren tes às ma té ri-
as cons ti tu ci o na is sub me ti das à Cor te Su pre ma.

A ma ni fes ta ção do Advo ga do-Ge ral da União no 
jul ga men to das ações de con tro le de cons ti tu ci o na li-
da de leva ao co nhe ci men to da Cor te Su pre ma da dos,
in for ma ções e ar gu men tos vis tos sob a óti ca do Po-

Junho de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-fe i ra  20 12533

    339JUNHO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



der Exe cu ti vo, res pon sá vel por sua vez, pela apli ca-
ção ma te ri al da lei.

Logo, a pré via ma ni fes ta ção do Advo ga do-Ge ral
da União nos jul ga men tos da que las ações pe ran te o
Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, além de ser de re le vân cia
pú bli ca, con tri bui so bre ma ne i ra com a per qui ri ção so -
bre a re a li da de de to dos os as pec tos que en vol vem
os de ba tes a se rem tra va dos e, por isso, leva sub sí di-
os ne ces sá ri os e im por tan tes ao co nhe ci men to dos
Mi nis tros do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, que, lo gi ca-
men te, jul ga rão com ma i or efi cá cia e acer to a ques -
tão a eles sub me ti da.

Sala das Ses sões, Ro me ro Jucá – Arthur da Tá -
vo la – Ge ral do Melo – José Agri pi no – Lú cio Alcân ta-
ra – Lú dio Co e lho – Antô nio Car los Jú ni or – Edu ar do
Si que i ra Cam pos – Jo nas Pi nhe i ro – Chi co Sar to ri –
Luiz Octá vio – Osmar Dias – Fre i tas Neto – Be ní cio
Ta va res – Ju vên cio da Fon se ca – Ma u ro Mi ran da –
Re gi nal do Du ar te – Ro nal do Cu nha Lima – Lind berg
Cury – Wel ling ton Ro ber to – Gil van Bor ges – Amir
Lan do – Iris Re sen de – Ca sil do Mal da ner – Arlin do
Por to – Ro meu Tuma – Ri car do San tos – Car los Pa -
tro cí nio.

EMENDA Nº 127, DE PLENÁRIO

Alte ra o art. 21 da Pro pos ta de
Emen da à Cons ti tu i ção nº 29/2000, para
dar nova re da ção à alí nea “a” do in ci so I
do art. 105 da Cons ti tu i ção.

Alte re-se o art. 21 da Pro pos ta de Emen da à
Cons ti tu i ção nº 29/2000, para dar a se guin te re da ção
à alí nea a do in ci so I do art. 105 da  Cons ti tu i ção:

“Art. 105. ...............................................
I – .........................................................
a) nos cri mes, os Go ver na do res dos

Esta dos e do Dis tri to Fe de ral, e, nes tes e
nos cri mes de res pon sa bi li da de, os Mi nis-
tros de Esta do, os Co man dan tes da Ma ri-
nha, do Exér ci to e da Ae ro náu ti ca, res sal va-
do o dis pos to no art. 52, in ci so I, os De sem-
bar ga do res dos TJ dos es ta dos e do Dis tri to
Fe de ral, os mem bros dos Tri bu na is de Con -
tas dos es ta dos e do Dis tri to Fe de ral, os dos 
Tribu na is Re gi o na is Fe de ra is, dos Tri bu na is
Re gi o na is Ele i to ra is e do Tra ba lho, os mem -
bros dos Con se lhos dos Tri bu na is de Con-
tas dos Mu ni cí pi os e os do Mi nis té rio Pú bli-
co da União que ofi ci em pe ran te o pró prio
Tribu nal;

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

Jus ti fi ca ção

A alí nea a do in ci so I do art. 105 da Cons ti tu i ção,
com a re da ção atu al do art. 21 da pro pos ta, es ta be le-
ce o jul ga men to das au to ri da des ali re la ci o na das, por
cri mes co muns e de res pon sa bi li da de, ape nas “en-
quan to no exer cí cio do car go”.

O dis po si ti vo, como está re di gi do atu al men te,
des toa da nova re da ção dada pela pró pria pro pos ta
ao pa rá gra fo úni co do art. 96 da Cons ti tu i ção, que pre -
vê a con ti nu i da de da com pe tên cia es pe ci al por prer -
ro ga ti va de fun ção, ain da que o in qué ri to ou a ação ju -
di ci al, in clu si ve a de im pro bi da de, ver san do so bre
atos com pre en di dos nas atri bu i ções ad mi nis tra ti vas
do agen te se jam ini ci a dos após a ces sa ção do exer cí-
cio da fun ção pú bli ca.

Além do mais, cum pre res sal tar que a com pe-
tên cia es pe ci al por prer ro ga ti va de fun ção é de ter mi-
na da pela re le vân cia da fun ção da pes soa, em ra zão
da dig ni da de do car go que exer ce, ou seja, não se
exa mi na o in di ví duo, mas sim o ato pra ti ca do no exer -
cí cio das fun ções pú bli cas. Por cer to, o rom pi men to
do vín cu lo fun ci o nal não mo di fi ca a na tu re za do ato
pra ti ca do, que con ti nua sen do pú bli co e que, por isso,
deve ser exa mi na do por fo ros es pe ci a is.

Tam bém há de se sa li en tar a ne ces si da de de se
evi tar de mo ras inú te is e pre ju di ci a is ao in te res se pú -
bli co, com re mes sas de au tos a di ver sas ins tân ci as
após o agen te ter de i xa do o car go, o que mu i tas ve -
zes pro vo ca a ocor rên cia de pres cri ção dos cri mes in -
ves ti ga dos e, as sim, pri vi le gia a im pu ni da de.

Sala das Ses sões, – Ro me ro Jucá – Arthur da
Tá vo la – Ge ral do Melo – José Agri pi no – Lú cio
Alcân ta ra – Lú dio Co e lho – Antô nio Car los Ju ni or
– Edu ar do Si que i ra Cam pos – Jo nas Pi nhe i ro –
Chi co Sar to ri – Luiz Octá vio – Osmar Dias – Fre i-
tas Neto – Be ní cio Ta va res – Ju vên cio da Fon se ca
– Ma u ro Mi ran da – Re gi nal do Du ar te – Ro nal do
Cu nha Lima – Lind berg Cury – Wel ling ton Ro ber to
– Gil van Bor ges – Amir Lan do – Iris Re sen de – Ca -
sil do Mal da ner – Arlin do Por to – Ro meu Tuma –
Ri car do San tos – Car los Pa tro cí nio.

EMENDA Nº 128, DE PLENÁRIO

Alte ra o art. 21 da Pro pos ta de
Emen da à Cons ti tu i ção nº 29/2000, para
su pri mir o § 3º do art. 105 da Cons ti tu i-
ção e re nu me rar os seus §§ 4º e 5º.

Alte re-se o art. 21 da Pro pos ta de Emen da à
Cons ti tu i ção nº 29/2000, para su pri mir o § 3º do art.
105 da Cons ti tu i ção e re nu me rar os seus §§ 4º e 5º.
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Jus ti fi ca ção

O § 3º do art. 105 da Cons ti tu i ção, com a re da-
ção do art.21 da pro pos ta, con fe re ao Su pe ri or Tri bu-
nal de Jus ti ça a prer ro ga ti va para, de ofí cio ou me di-
an te pro vo ca ção do Pro cu ra dor-Ge ral da Re pú bli ca
ou do Con se lho Fe de ral da Ordem dos Advo ga dos do 
Bra sil– OAB, fi xar, ocor ren do ca u sas re pe ti ti vas, a in -
ter pre ta ção de lei fe de ral, que terá efi cá cia para to dos
os ór gãos do Po der Ju di ciá rio su je i tos à sua ju ris di-
ção.Em úl ti ma aná li se, tal prer ro ga ti va con sis te per -
mi tir que aque le Tri bu nal Su pe ri or edi te sú mu las vin -
cu lan tes, equi pa ran do-a ao Su pre mo Tri bu nal Fe de-
ral. Essa equi pa ra ção, en tre tan to, não há de ser fe i ta,
por quan to o Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, além de ser o
su pre mo guar dião da Cons ti tu i ção, é o ór gão de cú -
pu la do Po der Ju di ciá rio, re ves tin do-se de sin gu lar
au to ri da de para fir mar en ten di men tos que vin cu lam
não só os de ma is ór gãos ju di ci a is, mas tam bém os
ór gãos do Po der Exe cu ti vo

Além do mais, cabe di zer que a ex pe riên cia His -
tó ri ca e a pru dên cia re co men dam que esse novo ins ti-
tu to ju rí di co da sú mu la vin cu lan te seja tão-so men te
con fe ri do às de ci sões pro fe ri das pela nos sa mais alta
Cor te do Po der Ju di ciá rio.

Sala das Ses sões – Ro me ro Jucá – Arthur da
Tá vo la – Ge ral do Melo – José Agri pi no – Lú cio
Alcân ta ra – Lu dio Co e lho – Antô nio Car los Ju ni or
– Edu ar do Si que i ra Cam pos – Jo nas Pi nhe i ro –
Chi co Sar to ri – Luiz Octá vio – Osmar Dias – Fre i-
tas Neto –  Be ní cio Ta va res – Ju vên cio Da Fon se-
ca –  Ma u ro Mi ran da – Re gi nal do Du ar te – Ro nal do
Cu nha Lima – Lind berg Cury – Wel ling ton Ro ber to
–  Gil van Bor ges – Amir Lan do – Iris Re sen de –
Ca sil do Mal da ner – Arlin do Por to – Ro meu Tuma – 
Ri car do San tos – Car los Pa tro cí nio.

EMENDA Nº 129, DE PLENÁRIO

Su pri me o art. 105-A da Cons ti tu i-
ção, cons tan te do art. 22 da Pro pos ta de
Emen da à Cons ti tu i ção nº 29/2000.

Su pri ma-se o art. 105-A da Cons ti tu i ção, cons -
tan te do art. 22 da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i-
ção nº 29/2000.

Jus ti fi ca ção

O art. 105-A da Cons ti tu i ção, com a re da ção do
art. 22 da pro pos ta, con fe re ao Su pe ri or Tribu nal de
Jus ti ça a prer ro ga ti va de edi tar sú mu la vin cu lan te,
que terá efi cá cia para to dos os ór gãos do Po der Ju di-
ciá rio su je i tos à sua ju ris di ção.

Em úl ti ma aná li se, tal prer ro ga ti va visa a equi pa-
rar, quan to ao efe i to vin cu lan te das de ci sões ju di ci a is,
o Su pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça ao Su pre mo Tri bu nal
Fe de ral. Essa equi pa ra ção, en tre tan to, não há de ser
fe i ta, por quan to o Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, além de
ser o su pre mo guar dião da Cons ti tu i ção, é o ór gão de
cú pu la do Po der Ju di ciá rio, re ves tin do-se de sin gu lar
au to ri da de para fir mar en ten di men tos que vin cu lam
não só os de ma is ór gãos ju di ci a is, mas tam bém os
ór gãos do Po der Exe cu ti vo.

Além do mais, cabe di zer que a ex pe riên cia his -
tó ri ca e a pru dên cia re co men dam que esse novo ins ti-
tu to ju rí di co da sú mu la vin cu lan te seja tão-so men te
con fe ri do às de ci sões pro fe ri das pela nos sa mais alta
Cor te do Po der Ju di ciá rio.

Sala das Ses sões, – Ro me ro Jucá – Arthur da 
Tá vo la – Ge ral do Melo – José Agri pi no – Lú cio
Alcân ta ra – Lu dio Co e lho -Antô nio Car los Ju ni or
– Edu ar do Si que i ra Cam pos – Jo nas Pi nhe i ro –
Chi co Sar to ri – Luiz Octá vio – Osmar Dias – Fre i-
tas Neto – Be ní cio Ta va res – Ju vên cio Da Fon se ca
– Ma u ro Mi ran da – Re gi nal do Du ar te – Ro nal do
Cu nha Lima – Lind berg Cury – Wel ling ton Ro ber to
– Gil van Bor ges – Amir Lan do – Iris Re sen de – Ca -
sil do Mal da ner – Arlin do Por to – Ro meu Tuma –
Ri car do San tos – Car los Pa tro cí nio.

EMENDA Nº 130, DE PLE NÁ RIO

Alte ra o art. 24 da Pro pos ta de
Emen da à Cons ti tu i ção nº 29/2000, para
dar nova re da ção à alí nea “a” do in ci so I
do art. 108 da Cons ti tu i ção.

Alte re-se o art. 24 da Pro pos ta de Emen da à
Cons ti tu i ção nº 29/2000, para dar a se guin te re da ção
à alí nea “a” do in ci so I do art. 108 da Cons ti tu i ção:

“Art. 108. ...............................................
I – .........................................................
a) os ju í zes fe de ra is da área de sua ju -

ris di ção, in clu í dos os da Jus ti ça Mi li tar e da
Jus ti ça do Tra ba lho, nos cri mes co muns e
nos de res pon sa bi li da de, e os mem bros do
Mi nis té rio Pú bli co da União, res sal va da a
com pe tên cia da Jus ti ça Ele i to ral;

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

Jus ti fi ca ção

A alí nea “a” do in ci so I do art. 108 da Cons ti tu i-
ção, com a re da ção atu al do art. 24 da pro pos ta, es ta-
be le ce o jul ga men to das au to ri da des ali re la ci o na das,
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por cri mes co muns e de res pon sa bi li da de, ape nas
“en quan to no exer cí cio do car go.”

O dis po si ti vo, como está re di gi do atu al men te,
des toa da nova re da ção dada pela pró pria pro pos ta
ao pa rá gra fo úni co do art. 96 da Cons ti tu i ção, que pre -
vê a con ti nu i da de da com pe tên cia es pe ci al por prer -
ro ga ti va de fun ção, ain da que o in qué ri to ou a ação ju -
di ci al, in clu si ve a de im pro bi da de, ver san do so bre
atos com pre en di dos nas atri bu i ções ad mi nis tra ti vas
do agen te se jam ini ci a dos após a ces sa ção do exer cí-
cio da fun ção pú bli ca.

Além do mais, cum pre res sal tar que a com pe-
tên cia es pe ci al por prer ro ga ti va de fun ção é de ter mi-
na da pela re le vân cia da fun ção da pes soa, em ra zão
da dig ni da de do car go que exer ce, ou seja, não se
exa mi na o in di ví duo, mas sim o ato pra ti ca do no exer -
cí cio das fun ções pú bli cas. Por cedo, o rom pi men to
do vín cu lo fun ci o nal não mo di fi ca a na tu re za do ato
pra ti ca do, que con ti nua sen do pú bli co e que, por isso,
deve ser exa mi na do por fo ros es pe ci a is.

Tam bém há de se sa li en tar a ne ces si da de de se
evi tar de mo ras inú te is e pre ju di ci a is ao in te res se pú -
bli co, com re mes sas de au tos a di ver sas ins tân ci as
após o agen te ter de i xa do o car go, o que mu i tas ve -
zes pro vo ca a ocor rên cia de pres cri ção dos cri mes in -
ves ti ga dos em as sim, pri vi le gia a im pu ni da de.

Sala das Ses sões, – Ro me ro Jucá – Arthur da
Ta vo la – Ge ral do Melo – José Agri pi no – Lú cio
Alcân ta ra – Lu dio Co e lho – Anto nio Car los Ju ni or
– Edu ar do Si que i ra Cam pos – Jo nas Pi nhe i ro –
Chi co Sar to ri – Luiz Octá vio – Osmar Dias – Fre i-
tas Neto – Be ní cio Ta va res – Ju vên cio da Fon se ca
– Ma u ro Mi ran da – Re gi nal do Du ar te – Ro nal do
Cu nha Lima – Lind berg Cury – Wel ling ton Ro ber to
– Gil van Bor ges – Amir Lan do – Iris Re zen de – Ca -
sil do Mal da ner – Arlin do Por to – Ro meu Tuma –
Ri car do San tos – Car los Pa tro cí nio.

EMENDA Nº 131, DE PLENÁRIO
À PEC Nº 29, DE 2000

Ao subs ti tu ti vo da Pro pos ta de
Emen da à Cons ti tu i ção nº 29, de 2000 (nº
96/92 na Câ ma ra dos De pu ta dos), apro va-
do pela Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus -
ti ça do Se na do, que in tro duz mo di fi ca-
ções na es tru tu ra do Po der Ju di ciá rio.

Dê-se ao in ci so I do art. 109 da Cons ti tu i ção Fe -
de ral a se guin te re da ção:

“Art.   109. .............................................
I – as ca u sas em que a União, en ti da-

de au tár qui ca ou em pre sa pú bli ca fe de ral fo -

rem in te res sa das na con di ção de au to ras,
rés, as sis ten tes ou opo nen tes, ex ce to as de
fa lên cia, as de aci den tes de tra ba lho e as
su je i tas à Jus ti ça Ele i to ral, à Jus ti ça do Tra-
ba lho e à Jus ti ça Mi li tar da União.”

Jus ti fi ca ção

A emen da tem por ob je ti vo ade quar o tex to
cons ti tu ci o nal à pro pos ta de emen da ao ca put do art.
124 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Sala das Ses sões. – Se na dor Ro me ro Jucá –
Anto nio Car los Jú ni or – Fer nan do Ri be i ro – Car-
los Wil son – Fran ce li no Pe re i ra – Car los Be zer ra –
Ro nal do Cu nha Lima – Pa u lo Har tung – Ge ral do
Melo – Fer nan do Be zer ra – Ge ran do Althoff – Re-
nan Ca lhe i ros – Wal deck Ornel las – Artur da Tá vo-
la – Luiz Otá vio – Ma u ro Mi ran da – Wel ling ton Ro -
ber to – Ri car do San tos – Fre i tas Neto – José Agri -
pi no – Ca sil do Mal da ner – Ari Stad ler – José Edu -
ar do Du tra – Lind berg Cury – Le o mar Qu in ta ni lha
– Gil vam Bor ges – Ma ria do Car mo Alves – Osmar
Dias – Álva ro Dias – Lú dio Co e lho – Ju vên cio da
Fon se ca – Car los Pa tro cí nio.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 29, DE 2000

(Re for ma do Po der Ju di ciá rio)

EMENDA Nº 132, DE PLENÁRIO

Su pri mam-se o in ci so V-A e o pa rá gra fo 5º do
art. 109, con for me art. 25 da PEC nº 29/2000, re nu-
me ran do-se os de ma is.

Jus ti fi ca ção

Não se con tes ta a fe de ra li za ção dos cri mes
abran gi dos por tra ta dos in ter na ci o na is de di re i tos hu -
ma nos, dos qua is o País seja par te.

O que se re je i ta é a fór mu la en con tra da, ins ti tu-
in do-se um in ci den te de des lo ca men to de com pe tên-
cia da jus ti ça dos es ta dos para a jus ti ça fe de ral ao al -
ve drio do Pro cu ra dor-Ge ral da Re pú bli ca, que é ór -
gão no me a do pelo Po der Exe cu ti vo.

A for ma pro pos ta en se ja in se gu ran ça ju rí di ca,
por que o acu sa do e sua de fe sa fi cam à mer cê da in -
ter pre ta ção do Pro cu ra dor-Ge ral quan to ao ju í zo
com pe ten te; por que en se ja avo ca ção da ca u sa de du-
zi da pelo Pro mo tor de Jus ti ça ori gi ná rio e, ain da, por -
que agri de, fron tal men te, a ga ran tia cons ti tu ci o nal do
ju í zo na tu ral, con si de ra da como cláu su la pé trea, ina -
tin gí vel em sede de po der cons ti tu in te de ri va do.

O tex to apro va do para o in ci so V-A é nor ma de
im pos sí vel con cre ção, eis que não es pe ci fi ca as ca u-
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sas re la ti vas a di re i tos hu ma nos e, ain da, não faz re -
mis são à lei or di ná ria para essa es pe ci fi ca ção.

O § 5º do mes mo ar ti go in cor re em de fe i to se me-
lhan te, eis que ao alu dir à “gra ve vi o la ção de di re i tos
hu ma nos” de i xa em aber to a com pre en são do que ve -
nha a ser con si de ra do como cri me nes sa ór bi ta, em
ofen sa aos prin cí pi os uni ver sal men te ace i tos da le ga li-
da de e da ta xa ti vi da de dos cri mes em ti pos ex plí ci tos.

A so lu ção ora pro pos ta não im pe de o exer cí cio
da com pe tên cia da jus ti ça fe de ral quan do, na hi pó te-
se do in ci so V-B, cuja pre ser va ção ora é pro pos ta,
para cri mes a se rem de fi ni dos e ao abri go de ór gão
fe de ral a ser tam bém cri a do por lei.

Sala das Ses sões, de abril de 2002. – Ro meu
Tuma – La u ro Cam pos – Gil ber to Mes tri nho – Ge-
ral do Althof – José Jor ge – Pa u lo Sou to – Ma ria do
Car mo Alves – Ma u ro Mi ran da – Jo nas Pi nhe i ro –
Car los Re zen de – Emí lia Fer nan des – Ma gui to Vi -
le la – Lú cio Alcân ta ra – Lú dio Co e lho – Te o tô nio
Vi le la Fi lho – Mo re i ra Men des – Ney Su as su na  –
Amir Lan do – Ro nal do Cu nha Lima – Anto nio Car -
los Jú ni or – Álva ro Dias – Wal deck Ornel las – Ge -
ral do Mel lo – Ri car do San tos – José Agri pi no –
Arthur da Tá vo la – Fre i tas Neto.

EMENDA Nº 133 – PLEN

Emen da Adi ti va à Pro pos ta de
Emen da à Cons ti tu i ção nº 29, de 2000,
que in tro duz mo di fi ca ções na es tru tu ra
do Po der Ju di ciá rio.

Acres cen te-se o se guin te § 3º ao ar ti go 109,
cons tan te do ar ti go 25 da Pro pos ta de Emen da à
Cons ti tu i ção nº 29, de 2000:

“Art. 109.  (...)
(...)
§ 3º Sem pre que o mu ni cí pio não seja

sede de vara do ju í zo fe de ral:
I – se rão pro ces sa das e jul ga das na

Jus ti ça do Tra ba lho, no foro do do mi cí lio dos 
se gu ra dos ou be ne fi ciá ri os, as ca u sas em
que fo rem par te ins ti tu i ção de pre vi dên cia
so ci al e se gu ra do;

II – a lei po de rá per mi tir que ou tras ca -
u sas se jam pro ces sa das e jul ga das pela
Jus ti ça es ta du al.

Jus ti fi ca ção

O pa rá gra fo al te ra do tra ta da atri bu i ção da com -
pe tên cia à Jus ti ça es ta du al, para jul gar ações en tre
se gu ra do e Pre vi dên cia So ci al, nas co mar cas que

não fo rem sede de Ju í zo Fe de ral. A atri bu i ção da
com pe tên cia re si du al a Ju í zo Esta du al, para ações
pre vi den ciá ri as, man ten do-se quan to ao mais, deve
ser al te ra da, por que: a) a ma té ria em ques tão guar da
ma i or afi ni da de com a Jus ti ça do Tra ba lho, que já é
cons ti tu ci o nal men te com pe ten te para a exe cu ção
das con tri bu i ções so ci a is; b) sen do o INSS au tar quia
fe de ral, deve ser pro ces sa do por ór gão da Jus ti ça da
União, como é o caso da Jus ti ça do Tra ba lho; c) a Jus -
ti ça do Tra ba lho en con tra-se, hoje, bas tan te ca pi la ri-
za da, com Va ras do Tra ba lho ins ta la das no in te ri or do
País, o que fa ci li ta rá o aces so do se gu ra do ao Po der
Ju di ciá rio.

Sala das Ses sões, de abril de 2002. – José Fo -
ga ça – Ge ral do Cân di do – Edu ar do Su plicy – José
Edu ar do Du tra – Car los Pa tro cí nio – Emi lia Fer-
nan des – Ca sil do Mal da ner – Ro meu Tuma – Arlin -
do Por to – Fer nan do Ri be i ra – Osmar Dias – Jef -
fer son Pe res – Pa u lo Har tung – Ger son Ca ma ta –
Ro ber to Re quião – Almir Lan do – João Alber to –
Ro me ro Jucá – Ma u ro Mi ran da – Be ní cio Sam pa io
– Se bas tião Ro cha – Na bor Ju ni or – Ri car do San -
tos – Lind berg Cury – Ju vên cio da Fon se ca – Jo -
nas Pi nhe i ro – Ma ria do Car mo Alves – Ser gio Ma -
cha do.

EMENDA Nº 134, DE PLENÁRIO

Su pri me o art. 112-A da Cons ti tu i-
ção, cons tan te do art. 27 da Pro pos ta de
Emen da à Cons ti tu i ção nº 29/2000.

Su pri ma-se o art. 112-A da Cons ti tu i ção, cons -
tan te do art. 27 da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i-
ção nº 29/2000.

Jus ti fi ca ção

O art. 112-A da Cons ti tu i ção, com a re da ção do
art. 27 da pro pos ta, con fe re ao Tri bu nal Su pe ri or do
Tra ba lho a prer ro ga ti va para edi tar sú mu la vin cu lan te,
que terá efi cá cia para to dos os ór gãos do Po der Ju di-
ciá rio su je i tos à sua ju ris di ção.

Em úl ti ma aná li se, tal prer ro ga ti va visa a equi pa-
rar, quan to ao efe i to vin cu lan te das de ci sões ju di ci a is,
o Tri bu nal Su pe ri or do Tra ba lho ao Su pre mo Tri bu nal
Fe de ral. Essa equi pa ra ção, en tre tan to, não há de ser
fe i ta, por quan to o Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, além de
ser o su pre mo guar dião da Cons ti tu i ção, é o ór gão de
cú pu la do Po der Ju di ciá rio, re ves tin do-se de sin gu lar
au to ri da de para fir mar en ten di men tos que vin cu lam
não só os de ma is ór gãos ju di ci a is, mas tam bém os
ór gãos do Po der exe cu ti vo.
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Além do mais, cabe di zer que a ex pe riên cia his -
tó ri ca e a pru dên cia re co men dam que esse novo ins ti-
tu to ju rí di co da sú mu la vin cu lan te seja tão-so men te
con fe ri do às de ci sões pro fe ri das pela nos sa mais alta
Cor te do Po der Ju di ciá rio.

Sala das Ses sões, – Ro me ro Jucá – Arthur da
Ta vo la – Ge ral do Melo – José Agri pi no – Lú cio
Alcân ta ra – Lu dio Co e lho – Antô nio Car los Ju ni or
– Edu ar do Si que i ra Cam pos – Jo nas Pi nhe i ro –
Chi co Sar to ri – Luiz Octá vio – Osmar Dias – Fre i-
tas Neto – Be ní cio Ta va res – Ju vên cio da Fon se ca
– Ma u ro Mi ran da – Re gi nal do Du ar te – Ro nal do
Cu nha Lima – Lind berg Cury – Wel ling ton Ro ber to
– Gil van Bor ges – Amir Lan do – Ca sil do Mal da ner
– Arlin do Por to – Ro meu Tuma – Ri car do San tos –
Car los Pa tro cí nio.

EMENDA Nº 135, DE PLENÁRIO

Dê-se ao ar ti go 113, cons tan te do art. 28 da
PEC 29, de 2000, a se guin te re da ção:

“Art. 113. Os Tri bu na is Re gi o na is do
Tra ba lho com põem-se de, no mí ni mo, nove
De sem bar ga do res Fe de ra is do Tra ba lho, re -
cru ta dos, quan do pos sí vel, na res pec ti va re -
gião, den tre bra si le i ros com mais de trin ta
anos e me nos de ses sen ta e cin co anos,
sen do:

I – um quin to den tre ad vo ga dos com
mais de dez anos de efe ti va ati vi da de pro fis-
si o nal e mem bros do Mi nis té rio Pú bli co do
Tra ba lho com mais de dez anos de efe ti vo
exer cí cio, no me a dos pelo Pre si den te da Re -
pú bli ca, ob ser va do o dis pos to no art. 94;

II – os de ma is, me di an te pro mo ção de
ju í zes do Tra ba lho com mais de cin co anos
de ser vi ço, por an ti gui da de e me re ci men to,
al ter na da men te, por ato do pró prio Tri bu nal,
ob ser van do-se, quan to à pro mo ção por me -
re ci men to, a con di ção de o juiz in te grar a
pri me i ra quin ta par te da lis ta de an ti gui da de,
sal vo se não hou ver quem ace i te o lu gar
vago ou pre en cha tal re qui si to, e o dis pos to
no § 4º do art. 107.”

Jus ti fi ca ção

Esta pro pos ta de emen da al te ra a Cons ti tu i ção
da Re pú bli ca, bem como o tex to da PEC apro va do na
Câ ma ra e tam bém da CCJ, para au to ri zar que a pro -
mo ção do juiz do Tra ba lho para o Tri bu nal ocor ra por
ato pró prio des te, bem como para apli car, no âm bi to
da Jus ti ça do Tra ba lho, as mes mas re gras já pre vis tas

no novo art. 107 da PEC quan to à res tri ção da pro mo-
ção por me re ci men to aos ju i zes in te gran tes da quin ta
par te mais an ti ga da lis ta de an ti gui da de, e tam bém o
§ 4º do in ci so II do mes mo ar ti go.

Des de a Cons ti tu i ção de 1988, os mem bros dos
Tri bu na is de Jus ti ça dos Esta dos, ori un dos da car re i ra
da ma gis tra tu ra, têm sido pro mo vi dos a este car go
por ato do pró prio Tri bu nal. O mes mo ocor re no Tri bu-
nal de Jus ti ça do Dis tri to Fe de ral, em que pese in te-
grar esta Cor te a Jus ti ça da União. A al te ra ção tem se
re ve la do po si ti va, re du zin do a in ter fe rên cia po lí ti ca na 
es co lha dos mem bros da Cor te. A par ti ci pa ção do
Che fe do Exe cu ti vo con ti nua a ser ob ser va da na es -
co lha dos mem bros do Tri bu nal in te gran tes do cha-
ma do quin to cons ti tu ci o nal. Me di da idên ti ca é pro pos-
ta aqui, para apli ca ção aos Tri bu na is Re gi o na is do
Tra ba lho.

A res tri ção da pro mo ção por me re ci men to aos
ju í zes que in te grem a quin ta par te mais an ti ga da lis ta
de an ti gui da de ga ran te a pro mo ção de ju í zes mais ex -
pe ri en tes para os Tri bu na is. Esta dis po si ção re pe te a
re gra in se ri da no art. 93, in ci so II, alí nea “b”, da Cons -
ti tu i ção e do re la tó rio fi nal da CCJ. Obser ve-se que tal
re gra, mes mo sen do ge ral, foi re pe ti da, pelo emi nen te
Re la tor, no in ci so II, art. 107, do re la tó rio, sen do con -
ve ni en te, por tan to, que tal re fe rên cia cons te, tam bém,
no in ci so II do art. 113, har mo ni zan do-se o tex to cons -
ti tu ci o nal para evi tar in ter pre ta ção di ver gen te.

A re mis são ao § 4º do art. 107, in se ri da na par te
fi nal do in ci so II do art. 113, tem o ob je ti vo de apli car à
ma gis tra tu ra do tra ba lho a mes ma re gra dis pen sa da,
pelo emi nen te Re la tor, à ma gis tra tu ra fe de ral, ga ran-
tin do, as sim, com o pa ra le lis mo, o tra ta men to iso nô-
mi co que ca rac te ri zou, até o mo men to, o re la tó rio fi -
nal da CCJ.

Sala das Ses sões, – Arlin do Por to – Pe dro Si -
mon – Ro ber to Sa tur ni no – Álva ro Dias – Ca sil do
Mal da ner – La u ro Cam pos – Ge ral do Cân di do –
Jef fer son Pe res – Osmar Dias – Edu ar do Su plicy – 
Emi lia Fer nan des – Ma u ro Mi ran da – Tião Vi a na –
Ge ral do Althoff – Anto nio Car los Ju ni or – Val mir
Ama ral – Lu dio Co e lho – Car los Wil son – Ma gui to
Vi le la – Pa u lo Sou to – Amir Lan do – Na bor Ju ni or
– Ri car do San tos – Se bas tião Ro cha – Luís Otá vio
– José Alen car – Fer nan do Be zer ra.

EMENDA Nº 136, DE PLENÁRIO

Alte ra o art. 30 da Pro pos ta de
Emen da à Cons ti tu i ção nº 29/2000, para
dar nova re da ção aos in ci sos I e IV do
art. 115 da Cons ti tu i ção.
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Alte re-se o art. 30 da Pro pos ta de Emen da à
Cons ti tu i ção nº 29/2000, para dar a se guin te re da ção
aos in ci sos I e IV do art. 115 da Cons ti tu i ção:

“Art. 115. ...............................................
I – as ações ori un das da re la ção de

tra ba lho, abran gi dos os en tes de di re i to pú -
bli co ex ter no e da ad mi nis tra ção pú bli ca di-
re ta e in di re ta da União, dos es ta dos, do
Dis tri tos Fe de ral e dos mu ni cí pi os, res sal va-
das as re la ti vas a mem bros de po der e a
ser vi do res es ta tu tá ri os;

.................................... ..........................
IV – os man da dos de se gu ran ça e ha-

be as data quan do o ato ques ti o na do en vol-
ver ma té ria su je i ta à sua ju ris di ção;

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

Jus ti fi ca ção

No in ci so I do art. 115 da Cons ti tu i ção, a res sal-
va des ti na-se a evi tar que ações re la ti vas a Par la men-
ta res, Mi nis tros de Esta do, Ma gis tra dos, de ten to res
de car gos em co mis são e ser vi do res es ta tu tá ri os,
que man têm em sen ti do lato “re la ções de tra ba lho”
com o po der pú bli co, se jam jul ga das pela Jus ti ça do
Tra ba lho, a qual não tem ne nhu ma tra di ção de exa me
de ques tões de Di re i to Pú bli co.

A am pli tu de do tex to apro va do pela Câ ma ra e
con fir ma do pela Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça
do Se na do pode im pli car mu dan ça de com pe tên cia
até mes mo em ações por im pro bi da de.

No que tan ge ao in ci so IV des se mes mo art.
115, a su pres são do ha be as cor pus jus ti fi ca-se pelo
fato de que a Jus ti ça do Tra ba lho não ter com pe tên cia
cri mi nal.

Assim, a al te ra ção ora pro pos ta do in ci so I do art.
115 da Cons ti tu i ção se jus ti fi ca pelo fato de que o des -
lo ca men to da com pe tên cia para jul ga men to de ca u sas
que têm como par te os en tes pú bli cos fe de ra is para o
âm bi to da Jus ti ça do Tra ba lho, além de con tra ri ar en -
ten di men to já pa cí fi co e se di men ta do pelo Su pre mo
Tri bu nal Fe de ral (ADI-492/DF), rom pe com a sa lu tar
uni fi ca ção de foro es pe ci a li za do o para tra to das ques -
tões de in te res se da União, vez que a Jus ti ça Fe de ral
nada mais é que uma jus ti ça es pe ci a li za da em jul gar
ações ine ren tes ao pa tri mô nio pú bli co fe de ral.

Ade ma is, a Jus ti ça do Tra ba lho é uma jus ti ça
es pe ci a li za da em jul gar re la ções ju rí di cas la bo ra is,
via de re gra, ori un das de con fli tos en tre em pre ga dos
e em pre ga do res na ini ci a ti va pri va da com pe cu li a ri-
da des e es pe ci fi ci da des dis tin tas da que las exi gi das
para o co nhe ci men to das ca u sas que en vol vam o pa -

tri mô nio pú bli co fe de ral. Tal pro po si ção des vir tua de
modo ir re fu tá vel a na tu re za que am bas as jus ti ças
pos su em de jus ti ças es pe ci a li za das.

Cum pre sa li en tar que cada uma des sas jus ti ças
está pre pa ra da téc ni ca e es tru tu ral men te para apre ci-
ar li tí gi os mui dis tin tos e es pe cí fi cos com ju í zes, pe ri-
tos, equi pa men tos e qua dros pes so al de vi da men te
di re ci o na dos, tre i na dos e pre pa ra dos para os fins es -
pe cí fi cos a que se des ti nam.

Sala das Ses sões, – Ro me ro Jucá – Arthur da
Ta vo la – Ge ral do Melo – José Agri pi no – Lú cio
Alcân ta ra – Lu dio Co e lho – Antô nio Car los Ju ni or
– Edu ar do Si que i ra Cam pos – Jo nas Pi nhe i ro –
Chi co Sar to ri – Luiz Octá vio – Osmar Dias – Fre i-
tas Neto – Be ní cio Ta va res – Ju vên cio da Fon se ca
– Ma u ro Mi ran da – Re gi nal do Du ar te – Ro nal do
Cu nha Lima – Lind berg Cury – Wel ling ton Ro ber to
– Gil van Bor ges – Amir Lan do – Íris Re sen de – Ca -
sil do Mal da ner – Arlin do Por to – Ro meu Tuma –
Ri car do San tos – Car los Pa tro cí nio.

EMENDA Nº 137-PLEN

Emen da adi ti va à Pro pos ta de
Emen da à Cons ti tu i ção nº 29, de 2000,
que in tro duz mo di fi ca ções na es tru tu ra
do Po der Ju di ciá rio.

Acres cen te-se o se guin te in ci so VIII-A ao ar ti go
115, cons tan te do ar ti go 30 da Pro pos ta de Emen da à 
Cons ti tu i ção nº 29, de 2000:

“Art. 115. (...) .........................................
(...)
VIII-A – as ações que ver sem so bre as 

con tri bu i ções so ci a is pre vis tas no ar ti go
195, I, a e II, e seus acrés ci mos le ga is:

(...)”

Jus ti fi ca ção

Pre ten de-se am pli ar a com pe tên cia da Jus ti ça
do Tra ba lho para ques tões pre vi den ciá ri as, hoje li mi ta-
da à exe cu ção das par ce las pre vi den ciá ri as de cor ren-
tes de suas pró pri as de ci sões. A al te ra ção, uma vez
pro mo vi da, con fi gu ra rá avan ço sig ni fi ca ti vo. Com efe i-
to, em de zem bro de 1998, a Emen da Cons ti tu ci o nal nº
20/98 al te rou o ar ti go 114 da Cons ti tu i ção Fe de ral para 
atri bu ir à Jus ti ça do Tra ba lho tal com pe tên cia. A exe cu-
ção di re ta, pelo pró prio Juiz do Tra ba lho, tem se re ve la-
do re tum ban te su ces so. O mes mo ocor re rá com a pos -
si bi li da de de jul ga men to de ações que tra tem, es pe ci fi-
ca men te, de con tri bu i ções pre vi den ciá ri as.
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Nes te pas so, cum pre ofe re cer aos Se nho res Se -
na do res in for ma ções acer ca da ar re ca da ção ha vi da
no âm bi to da Jus ti ça do Tra ba lho, de cor ren te da com -
pe tên cia fi xa da pela Emen da Cons ti tu ci o nal nº 20/98
para a exe cu ção das par ce las pre vi den ciá ri as de vi das
em face de con de na ção em pro ces so tra ba lhis ta.

Se gun do da dos ofi ci a is do Mi nis té rio da Pre vi-
dên cia a atri bu i ção de com pe tên cia à Jus ti ça do Tra -
ba lho para, de ofí cio, exe cu tar par ce las pre vi den ciá ri-
as vem se re ve lan do um fa tor sig ni fi ca ti vo de ar re ca-
da ção, des de o iní cio do ano de 1999. Cons ta ta-se
que, men sal men te, em mé dia, tem sido ar re ca da dos
cer ca de R$100.000.000,00 (cem mi lhões de re a is).

Imen sa será a am pli a ção da ar re ca da ção e ma i-
or a efi cá cia da nor ma pre vi den ciá ria se a com pe tên-
cia for elas te ci da para in clu ir qual quer ação que ver se
so bre con tri bu i ções so ci a is.

Sala das Ses sões,    de abril de 2002. – Ju vên-
cio da Fon se ca – Ge ral do Can di do – Edu ar do Su -
plicy – José Edu ar do Du tra –  Car los Pa tro ci nio –
Emi lia Fer nan des – Car los Mal da ner – Ro meu
Tuma – Arlin do Por to – Fer nan do Ri be i ro – Osmar
Dias – Jef fer son Pe res – Pa u lo Har tung – Ger son
Ca ma ta – Ro ber to Re quião – Amir Lan do – João
Alber to – Ro me ro Jucá – Ju vên cio da Fon se ca –
Be ni cio Sam pa io – Se bas tião Ro cha – Ri car do
San tos – Lind berg Cury – Jo nas Mi ran da – Ma ria
do Car mo – Sér gio Ma cha do.

EMENDA Nº 138 – PLEN
(Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção

nº 29, de 2000)

Acres cen te-se o in ci so X, re nu me ran do-se os
de ma is, ao ar ti go 30 da Emen da nº 1 -CCJ (Subs ti tu ti-
vo) à Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 29, de
2000;

Art. 30. O art. 115 pas sa a vi go ra com
a se guin te re da ção:

Art. 115..................................................
“X – os li tí gi os que te nham ori gem no

cum pri men to de seus pró pri os atos e sen-
ten ças, in clu si ve co le ti vas;”

Jus ti fi ca ção

Pela pre sen te emen da pre ten de-se pre en cher
la cu na ob ser va da no ar ti go 115, qual seja, a au sên cia
de ex pres sa in di ca ção de com pe tên cia para os li tí gi os
ori gi na dos do cum pri men to das sen ten ças pro la ta das
pela Jus ti ça do Tra ba lho.

Na Cons ti tu i ção em vi gor, a pre vi são está con ti-
da na par te fi nal do ca put do ar ti go 114, im pon do-se
a re no va ção de tal pre vi são no tex to da PEC 29/00.
Caso con trá rio, res ta rá sem dis ci pli na men to, quan to à 
com pe tên cia, o jul ga men to de ações de cum pri men-
to, em bar gos de ter ce i ros, en tre ou tras ações cor ri-
que i ras no foro tra ba lhis ta.

Por ou tro lado, o acrés ci mo re fe ren te a atos da
jus ti ça do tra ba lho tem por ob je ti vo pre ve nir a pos si bi-
lida de de con fli tos com pe ten ci a is, res guar dan do a au -
to no mia fun ci o nal da se gun da ins tân cia da Jus ti ça do
Tra ba lho, a exem plo de con cur sos pú bli cos, man da dos
de se gu ran ça, ha be as cor pus e pro ce di men tos ad mi-
nis tra ti vos en vol ven do ma gis tra dos e res pec ti vos ser -
vi do res, que, na sis te má ti ca atu al, po dem ser sub me ti-
dos à apre ci a ção de ju í zes de ins tân cia su pe ri or.

Sala das Ses sões, de  de  2002 – Ju vên cio da
Fon se ca – Car los Pa tro ci nio Lind berg Cury –
Fran ce li no Pe res – Val mir Ama ral – Ge ral do
Arthoff – Álva ro Dias – Lú cio Alcân ta ra – Gil van
Bor ges – Anto nio Car los Ju ni or – Ge ral do Cân di to
– Ri car do San tos – Edu ar do Su plicy – He lo i sa He -
le na – Na bor Ju ni or – Be ní cio Sam pa io – Emi lia
Fer nan des – Ro meu Tuma – Wal deck Orne las –
Mar lu ce Pin to – Mo re i ra Pin to – Mo re i ra Men des –
Tião Vi a na – La u ro Cam pos – Arlin do Por to –
Almir Lan do – Re nan Ca lhe i ros.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 29, DE 2000

EMENDA Nº 139-PLEN

Acres cen te-se o se guin te in ci so ao art. 115 da
Cons ti tu i ção Fe de ral, cons tan te do art. 30 da PEC nº
29, de 2000, re nu me ran do-se os de ma is e su pri min-
do-se a lo cu ção “... con tra a or ga ni za ção do tra ba lho
e...” do in ci so VI do art. 109 da Cons ti tu i ção Fe de ral:

“Art. 115. ...............................................
..............................................................
X – as in fra ções pe na is pra ti ca das

con tra a or ga ni za ção do tra ba lho;
.............................................................”

Jus ti fi ca ção

Com a pre sen te Emen da pre ten de mos in clu ir
in ci so no art. 115 da Cons ti tu i ção Fe de ral, em vias de
ser mo di fi ca da pela Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i-
ção nº 29, de 2000. Nos sa ini ci a ti va dis põe so bre a
com pe tên cia da Jus ti ça do Tra ba lho para jul gar as in -
fra ções pe na is pra ti ca das con tra a or ga ni za ção do
tra ba lho. Atu al men te essa com pe tên cia é da Jus ti ça
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Fe de ral. Qu e re mos des lo cá-la para a Jus ti ça do Tra -
ba lho, dada a afi ni da de ma te ri al exis ten te en tre as in -
fra ções e as de ma is ma té ri as de com pe tên cia da Jus -
ti ça Tra ba lhis ta.
A Jus ti ça do Tra ba lho tem sido me re ce do ra de con -
fi an ça do cons ti tu in te e a re for ma do ju di ciá rio a ela 
atri bui com pe tên cia para jul gar li des de di ver sas
na tu re zas, que te nham o tra ba lho como fun da men-
to. Os cri mes con tra a or ga ni za ção do tra ba lho, pre -
vis tos nos arts. 197 a 207 do Có di go Pe nal, tam-
bém pos su em fun da men ta ção nas re la ções tra ba-
lhis tas.
Tra ta-se de ma ni fes tar re pul sa so ci al ao “aten ta do
con tra a li ber da de      tra ba lho”, ao “aten ta do con tra
a li ber da de de con tra to de tra ba lho e bo i co ta gem vi -
o len ta” ao “aten ta do con tra a li ber da de de as so ci a-
ção”, à “pa ra li sa ção de tra ba lho se gui da de vi o lên cia
ou per tur ba ção da or dem”, à “pa ra li sa ção de tra ba-
lho de in te res se co le ti vo”, à “in va são de es ta be le ci-
men to in dus tri al, co mer ci al ou agrí co la” ou à “sa bo-
ta gem” de cor ren te, à “frus tra ção de di re i to as se gu ra-
do por di re i to tra ba lhis ta”, à “frus tra ção de obri ga ção
le gal so bre a na ci o na li za ção do tra ba lho”, ao “exer-
cí cio de ati vi da de com in fra ção de de ci são ad mi nis-
tra ti va”, ao “ali ci a men to para o fim de emi gra ção” e
ao “ali ci a men to de tra ba lha do res de um lo cal para
ou tro do ter ri tó rio na ci o nal”.
As con du tas enu me ra das não con fi gu ram ape nas
um ilí ci to cri mi nal, mas tam bém exi gem dose de so -
ci o lo gia do am bi en te de tra ba lho para a apli ca ção
das pe nas pró pri as, cam po mais ade qua do à atu a-
ção do Juiz do Tra ba lho, já quo ti di a na men te afe to às 
dis cus sões en tre o ca pi tal-tra ba lho e aos des vi os
nes sa sa lu tar re la ção só cio-eco nô mi ca.
A dis cus são no âm bi to cri mi nal não é, por si só, en -
tra ve ao exa me da Jus ti ça do Tra ba lho. Os ma gis tra-
dos tra ba lhis tas, ao co nhe cer de tais ilí ci tos por oca -
sião do exa me das ações tra ba lhis tas, de vem, nos
ter mos do art. 40 do Có di go de Pro ces so Pe nal, re -
pre sen tar ao Mi nis té rio Pú bli co Fe de ral para que
pro mo va a de vi da ação pe nal pe ran te a Jus ti ça Fe-
de ral. Essa, en tre tan to, en con tra-se dis tan ci a da dos
as pec tos so ci a is pre sen tes em tais con du tas ilí ci tas
re pug ná ve is.
Cabe no tar que, em Por tu gal, é de suma im por tân-
cia a ex pe riên cia dos Ju í zos do Tra ba lho que, além
de de te rem com pe tên cia cí vel-tra ba lhis ta, tam bém
de têm es pe ci al com pe tên cia para o jul ga men to das
con tra ven ções e cri mes con tra a or ga ni za ção do tra -
ba lho e con tra a sua pró pria ad mi nis tra ção. É no
mo de lo por tu guês que nos ins pi ra mos para a ela bo-
ra ção des ta emen da.

A pro pos ta, ao tra zer tal com pe tên cia para o cam po
da Jus ti ça do Tra ba lho, pre ten de ain da di na mi zar a
atu a ção do Mi nis té rio Pú bli co do Tra ba lho. Ele po de-
rá agir com mais ra pi dez na pro po si tu ra da ação pe -
nal, per mi tin do as sim um mais cé le re e efi caz jul ga-
men to, a ser pro fe ri do por ma gis tra dos mais afi na-
dos com as dis cus sões pre sen tes no am bi en te de
tra ba lho.
Com isso, abre-se ca mi nho à paz so ci al no am bi en-
te la bo ral pela cer te za de ini bi ção de tais con du tas.
A agi li da de no co nhe ci men to e jul ga men to das
ações pe na is im pe di rá a pres cri ção que tem im pe di-
do o cur so ou mes mo a exe cu ção de sen ten ças pro -
la ta das pela Jus ti ça Fe de ral, tar di a men te pro vo ca da
dado o seu afas ta men to das li des tra ba lhis tas. Essa
sis te má ti ca pro ces su al é in ca paz de res pon der às
ne ces si da des de re pres são no cam po das re la ções
ca pi tal-tra ba lho. Tudo isso pre ju di ca o bom de sen ro-
lar das ati vi da des eco nô mi cas ne ces sá ri as ao de-
sen vol vi men to do País e afe ta o res pe i to à in te gri da-
de da pres ta ção ju ris di ci o nal pró pria da Jus ti ça do
Tra ba lho.

Sala das Co mis sões, – Ro meu Tuma – Ge ral-
do Althoff – Ri car do San tos – Ger son Ca ma ta –
Álva ro Dias – La u ro Cam pos – Sa tur ni no Bra ga –
Ge ral do Cân di do – Antô nio Car los Ju ni or – Pa u lo
Sou to – Ma ria do Car mo – Edu ar do Su plicy – Te o-
tô nio Vi le la – Ma gui to Vi le la – Jo nas Pi nhe i ro –
Car los Be zer ra – Osmar Dias – Lú dio Co e lho – Iris
Re sen de – Le o mar Qu i ta ni lha – Ge ral do Melo –
Lú cio Alcân ta ra – Gil ber to Mes tri nho – Fre i tas
Neto – José Alen car – Chi co Sar to ri – Wel ling ton
Ro ber to.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 29, DE 2000

EMENDA Nº 140 – PLEN

Acres cen te-se o se guin te in ci so XI ao art. 115
da Cons ti tu i ção Fe de ral, cons tan te do art. 30 da PEC
nº 29, de 2000, re nu me ran do-se os de ma is:

“Art. 115. ...............................................
..............................................................
XI – os cri mes pra ti ca dos con tra a ad-

mi nis tra ção da Jus ti ça, quan do afe tos à sua
ju ris di ção;

.............................................................”

Jus ti fi ca ção

Com a pre sen te emen da que re mos in clu ir in ci so
no art. 115 da Cons ti tu i ção Fe de ral, em vias de ser

Junho de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-fe i ra  20 12541

    347JUNHO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



mo di fi ca da pela Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção
nº 29, de 2000. Tra ta-se de tra zer para a com pe tên cia
da Jus ti ça do Tra ba lho as in fra ções pe na is pra ti ca das
con tra a ad mi nis tra ção des sa jus ti ça es pe ci a li za da.
Den tre ou tros, se ri am con tem pla dos os cri mes de de -
sa ca to e fal so tes te mu nho.

Atu al men te, tal com pe tên cia se in se re no âm bi-
to cri mi nal da Jus ti ça Fe de ral. O des lo ca men to da
com pe tên cia per mi ti rá uma me lhor ad mi nis tra ção da
jus ti ça. Com a al te ra ção pro pos ta, abre-se a pos si bi li-
da de de en fren ta men to efi caz das in fra ções e cri mes,
tais como o de sa ca to e o fal so tes te mu nho, co me ti dos
con tra a pró pria Jus ti ça do Tra ba lho.

A si tu a ção atu al de pre cia essa jus ti ça es pe ci a li-
za da. Ela é a úni ca que não exa mi na afron tas con tra a 
sua in te gri da de como ór gão do Po der Ju di ciá rio. A
Jus ti ça Esta du al, a Jus ti ça Mi li tar e a Jus ti ça Ele i to ral,
além da Jus ti ça Fe de ral, de têm, to das elas, com pe-
tên cia para jul gar os cri mes pra ti ca dos con tra as res -
pec ti vas ad mi nis tra ções ju di ciá ri as.

O fato de tra tar-se de ma té ria cri mi nal não é, por 
si só, en tra ve ao exa me das ações pela Jus ti ça do
Tra ba lho. Os Ju í zes do Tra ba lho, ao co nhe cer de tais
ilí ci tos no de cor rer das ações tra ba lhis tas, de vem, por 
dis po si ção do art. 40 do Có di go de Pro ces so Pe nal,
re pre sen tar ao Mi nis té rio Pú bli co Fe de ral para que
pro mo va a de vi da ação pe nal pe ran te a Jus ti ça Fe de-
ral. Essa, en tre tan to, en con tra-se dis tan ci a da dos as -
pec tos so ci a is en vol vi dos em tais con du tas ilí ci tas re -
pug ná ve is.

Cabe no tar que, em Por tu gal, é de suma im por-
tân cia à ex pe riên cia dos Ju í zes do Tra ba lho que, além 
de de te rem com pe tên cia cí vel-tra ba lhis ta, tam bém
de têm es pe ci al com pe tên cia para o jul ga men to das
con tra ven ções e cri mes con tra a or ga ni za ção do tra -
ba lho e con tra a sua pró pria ad mi nis tra ção. É no mo -
de lo por tu guês que nos ins pi ra mos na apre sen ta ção
des ta emen da.

A pro pos ta, ao tra zer tal com pe tên cia para o
cam po da Jus ti ça do Tra ba lho, pre ten de ain da di na-
mi zar a atu a ção do Mi nis té rio Pú bli co do Tra ba lho. Ele 
po de rá agir com mais ra pi dez na pro po si tu ra da ação
pe nal, per mi tin do as sim um mais cé le re e efi caz jul -
ga men to, a ser pro fe ri do por ma gis tra dos mais afi na-
dos com as dis cus sões no am bi en te de tra ba lho.

Com isso, abre-se ca mi nho à paz so ci al, já que
a agi li da de no co nhe ci men to e jul ga men to das ações
pe na is im pe di rá a pres cri ção que tem ini bi do o cur so
ou mes mo a exe cu ção de sen ten ças pro la ta das pela
Jus ti ça Fe de ral, dado a de mo ra para pro vo ca ção do
re fe ri do ramo ju di ciá rio.

Sala da Co mis são, – Ro meu Tuma – Ge ral do
Althoff – Ri car do San tos – Ger son Ca ma ta – Álva -
ro Dias – La u ro Cam pos – Sa tur ni no Bra ga – Ge -
ral do Cân di do – Antô nio Car los Ju ni or – Pa u lo
Sou to – Ma ria do Car mo – Edu ar do Su plicy – Te o-
tô nio Vi le la – Ma gui to Vi le la – Jo nas Pi nhe i ro –
Car los Be zer ra – Osmar Dias – Lu dio Co e lho – Íris
Re sen de – Le o mar Qu in ta ni lha – Ge ral do Melo –
Lú cio Alcân ta ra – Gil ber to Mes tri nho – Fre i tas
Neto – José Alen car – Chi co Sar to ri – Wel ling ton
Ro ber to.

EMENDA Nº 141, DE PLENÁRIO

Dá nova re da ção ao art.120 da
Cons ti tu i ção.

Dê-se ao art. 120 da Cons ti tu i ção a se guin te re -
da ção:

“Art. 120. ...............................................
§ 1º........................................................
I – .........................................................
a) de um juiz den tre os de sem bar ga-

do res do Tri bu nal, de Jus ti ça;
b) de dois ju í zes den tre os ju í zes de

di re i to es co lhi do pelo Tri bu nal de Jus ti ça.
II – de dois ju í zes den tre os do Tri bu nal

Re gi o nal Fe de ral com sede na ca pi tal do
Esta do ou no Dis tri to Fe de ral, ou, não ha-
ven do de Ju í zes Fe de ra is, es co lhi dos, em
qual quer caso, pelo Tri bu nal Re gi o nal Fe de-
ral res pec ti vo;(NR)

III – por no me a ção, pelo Pre si den te da 
Re pú bli ca, de dois ju í zes den tre ad vo ga dos
de no tá vel sa ber ju rí di co e re pu ta ção ili ba-
da, in di ca dos em lis ta trí pli ce, para cada
vaga, pela Ordem dos Advo ga dos do Bra sil.
(NR)

§ 2º O Tri bu nal Re gi o nal Ele i to ral será
pre si di do pelo De sem bar ga dor.”(NR)

Jus ti fi ca ção

Pre ten de-se cor ri gir in con gruên cia exis ten te na
Cons ti tu i ção em vi gor: Cor tes da União (os Tri bu na is
Re gi o na is Ele i to ra is) têm sua com po si ção sub me ti da,
qua se in te gral men te, à von ta de de ór gãos es ta du a is
(os Tri bu na is de Jus ti ça). Atu al men te, seis dos sete
ju í zes dos Tri bu na is Re gi o na is Ele i to ra is têm suas in -
ves ti du ras de pen den tes de de li be ra ções dos tri bu na-
is de jus ti ça. Esta sis te má ti ca evi den te men te não é
com pa tí vel com o prin cí pio fe de ra ti vo.
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Sala das Ses sões, – Ro me ro Jucá – Artur da
Tá vo la – Ge ral do Melo – José Agri pi no – Lú cio
Alcân ta ra – Lu dio Co e lho – Anto nio Car los Ju ni or
– Edu ar do Si que i ra Cam pos – Jo nas Pi nhe i ro –
Chi co Sar to ri – Luiz Octá vio – Osmar Dias – Fre i-
tas Neto – Be ní cio Ta va res – Ju vên cio da Fon se ca
– Ma u ro Mi ran da – Re gi nal do Du ar te – Ro nal do
Cu nha Lima  – Lind berg Cury – Wel ling ton Ro ber-
to – Gil van Bor ges – Amir Lan do – Iris Re zen de –
Ca sil do Mal da ner – Arlin do Por to – Ro meu Tuma – 
Ri car do San tos – Car los Pa tro cí nio.

EMENDA Nº 142, DE PLENÁRIO
(À PEC Nº 29, de 2000)

Intro duz al te ra ção na com po si ção
do Su pe ri or Tri bu nal Mi li tar.

O ar ti go 123 da Cons ti tu i ção Fe de ral pas sa a vi -
go rar com a se guin te re da ção:

“Art. 123. O Su pe ri or Tri bu nal Mi li tar
com por-se-á de onze Mi nis tros vi ta lí ci os,
no me a dos pelo Pre si den te da Re pú bli ca,
de po is de apro va da a in di ca ção pela ma i o-
ria ab so lu ta do Se na do Fe de ral, sen do dois
den tre ofi ci a is-ge ne ra is da Ma ri nha, dois
den tre ofi ci a is-ge ne ra is do Exér ci to; dois
den tre ofi ci a is-ge ne ra is da Ae ro náu ti ca, to-
dos da ati va e do pos to mais ele va do da
car re i ra, e cin co den tre ci vis.

Pa rá gra fo úni co. Os Mi nis tros ci vis se-
rão es co lhi dos pelo Pre si den te da Re pú bli ca
den tre bra si le i ros com mais de trin ta e cin co
e me nos de ses sen ta e cin co anos, sen do:

I – três den tre os ju í zes da ma gis tra tu-
ra de car re i ra, em lis ta trí pli ce ela bo ra da
pelo pró prio Tri bu nal;

II – dois, por es co lha pa ri tá ria, den tre
ad vo ga dos e mem bros do Mi nis té rio Pú bli co
Mi li tar, ob ser va do o dis pos to no art. 94 e
seu pa rá gra fo úni co.

Alte ra-se, por tan to, o tex to ora em vi gor, com
as ex pres sões as si na la das em ne gri to.

Jus ti fi ca ção

Não há a me nor dú vi da, exis tin do um ri go ro so
con sen so, que o nú me ro de Mi nis tros que com põem
o Su pe ri or Tri bu nal Mi li tar deve ser re du zi do, não se
jus ti fi can do, até mes mo pelo nú me ro de fe i tos jul ga-
dos anu al men te, que per ma ne ça em 15 (quin ze).

Essa re du ção, no en tan to, não deve ser sim-
ples men te ale a tó ria, ou seja, que se es ta be le ça qual -
quer nú me ro ím par me nor que o atu al.

Pelo con trá rio, de vem ser pro cu ra das ra zões ló -
gi cas, ou, quan do nun ca, pes qui san do-se os pró pri os
da dos da Cor te, no ta da men te aque les que re pre sen-
tam as suas ra í zes his tó ri cas.

Assim sen do, é de ser cons ta ta do que, de 1934
a 1965, ou seja, des de que, em ter mos cons ti tu ci o na-
is, o Tri bu nal pas sou a ser re co nhe ci do, até o iní cio de 
um mo men to da his tó ria pá tria já su pe ra do, o nú me ro
de Mi nis tros sem pre foi de 11 (onze).

Des ta for ma, é de se en ten der que o res ta be le-
ci men to des se nú me ro, ao in vés de con fi gu rar um
mero ca pri cho, re pre sen ta efe ti va men te o res ga te de
um dado que en con tra to tal su por te ao lon go da exis -
tên cia do Tri bu nal.

Além do mais, al te ran do-se para 11 (onze) o nú -
me ro de Mi nis tros, per mi te-se que seja re a li za da uma 
mu dan ça de ma i or pro fun di da de, isto por que, de
acor do com a emen da ora apre sen ta da, fi ca ria man ti-
do, em re la ção à com po si ção atu al, o nú me ro de Mi -
nis tros ci vis.

A emen da pro ve ni en te da Câ ma ra dos De pu ta-
dos, in te gral men te aca ta da pela Co mis são de Cons ti-
tu i ção e Jus ti ça, nada mais fez que di mi nu ir,como se
im põe, o nú me ro de Mi nis tros, man ti da ri go ro sa men-
te a pro por ci o na li da de atu al, qual seja de 2/3 (dois
ter ços) de Mi nis tros mi li ta res e de 1/3 (um ter ço) de
Mi nis tros to ga dos.

Embo ra sen do de ser re co nhe ci da à es pe ci a li-
za ção da Jus ti ça Mi li tar, a jus ti fi car um ma i or nú me ro
de Mi nis tros mi li ta res, im põe-se, como pre ten de esta
Emen da, que haja um ma i or equi lí brio, o que fica evi -
den te na com po si ção que se su ge re.

Por ou tro lado, pro põe-se, en tre os Mi nis tros ci -
vis, uma al te ra ção de fun da men tal im por tân cia, pelo
ma i or apro ve i ta men to dos ju í zes da pró pria car re i ra,
isto por que, além de ser in con ce bí vel que ape nas 1
(um) in te gre a Cor te, es ta be le ce-se, com essa me di-
da, um pa ra le lis mo com os de ma is Tri bu na is Su pe ri o-
res, onde pre va le cem, en tre os seus in te gran tes,
aque les que se jam ori un dos da Ma gis tra tu ra.

Por fim, tal como tam bém acon te ce nos de ma is
Tri bu na is, im põe-se cri té ri os ob je ti vos para a in di ca-
ção de to dos os Mi nis tros to ga dos, no ta da men te no
to can te à afe ri ção do sa ber e da re pu ta ção, o que so -
men te é pos sí vel pela ava li a ção e tri a gem dos can di-
da tos por quem pos sa me lhor fazê-lo, an tes da es co-
lha de fi ni ti va do Pre si den te da Re pú bli ca.

Junho de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-fe i ra  20 12543

    349JUNHO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Enten de mos, como se pro põe, que li mi tan do-se
a es co lha dos Mi nis tros ori un dos da Ma gis tra tu ra a
uma lis ta trí pli ce ela bo ra da pelo pró prio Tri bu nal, e a
dos ori un dos do Mi nis té rio Pú bli co Mi li tar e da ad vo-
ca cia à re gra já pre vis ta no tex to cons ti tu ci o nal, no art. 
94 e seu pa rá gra fo úni co, afas ta-se o pre va le ci men to
do ju í zo sub je ti vo do Pre si den te da Re pú bli ca, além
de se dar ao Su pe ri or Tri bu nal Mi li tar um tra ta men to
em per fe i ta con so nân cia ao que re ce be ram o Su pe ri or
Tri bu nal de Jus ti ça (art. 104) e o Tri bu nal Su pe ri or do
Tra ba lho (art. 111), cor ri gin do-se, em con se qüên cia,
uma ano ma lia exis ten te no tex to vi gen te e que per du-
ra mes mo com as mo di fi ca ções in tro du zi das no tex to
ori un do da Câ ma ra dos De pu ta dos.

Sala das ses sões, de abril de 2002. – Arlin do
Por to.

EMENDA Nº   ,  DE 2002-PLEN
(À PEC nº 29, de 2000)

Intro duz al te ra ção na com po si ção
do Su pe ri or Tri bu nal Fe de ral.

Arlin do Por to – Ju vên cio da Fon se ca – Jo nas
Pi nhe i ro – Mo re i ra Men des – Ger son Ca ma ta – Pe -
dro Si mon – Ro ber to Sa tur ni no – Álva ro Dias – Ca -
sil do Mal da ner – La u ro Cam pos – Ge ral do Cân di-
do – Jef fer son Pe res – Osmar Dias – Edu ar do Su -
plicy – Emi lia Fer nan des – Ma u ro Mi ran da – Ge ral-
do Althoff – Antô nio Car los Jú ni or – Val mir Ama -
ral – Lú dio Co e lho – Car los Wil son – Ma gui to Vi le-
la – Pa u lo Sou to – Amir Lan do – Na bor Ju ni or – Ri -
car do San tos – Luiz Otá vio – José Alen car.

EMENDA Nº 143 – PLEN
(Á PEC Nº 29, de 2000)

Dê-se ao § 6º do art. 128 da Cons ti tu i ção Fe de-
ral, al te ra do pelo art. 37 da PEC 29, de 2000, a se-
guin te re da ção:

“Art. 128. ...............................................
§ 6º Os mem bros do Mi nis té rio Pú bli co

per de rão tam bém o car go em pro ces so ju di-
ci al ini ci a do por re pre sen ta ção do Con se lho
Na ci o nal do Mi nis té rio Pú bli co, to ma da pelo
voto de dois ter ços de seus mem bros, nos
ca sos de: (NR)

.............................................................”

Jus ti fi ca ção

A pre sen te emen da al te ra o quo rum de li be ra ti vo
de três quin tos para dois ter ços, com o ob je ti vo de
man ter a si me tria de tra ta men to en tre o Mi nis té rio Pú -

bli co e a Ma gis tra tu ra, em con so nân cia com a sis te-
má ti ca que vem sen do ri go ro sa men te ob ser va da na
cha ma da Re for ma do Ju di ciá rio, no que con cer ne à
dis ci pli na das ma té ri as co muns às duas ins ti tu i ções
(v. art. 95 § 2º, al te ra do pelo art. 11 da PEC).

Sala das Ses sões, de ju nho de 2002. – Aris to ri-
des Stad ler, Se na dor – Luiz Otá vio – Adir Gen til –
Ge ral do Melo – Ri car do San tos – Car los Pa tro ci-
nio – Fran cis co Escor cio – Lu cio Co e lho – Chi co
Sar to ri – Fer nan do Ri be i ro – Ney Su as su na – Pa u-
lo Sou to –  Anto nio Car los Ju ni or – Be ni cio Sam -
pa io – Re gi nal do Du ar te – Fre i tas Neto –  Ca sil do
Mal de nar – Osmar Dias – Alva ro Dias – Almir Lan -
do – José Fo ga ça – Ro me ro Jucá – José Agri pi no
– Arlin do Por to – Ro meu Tuma – Wal deck Orne las
– Ro nal do Cu nha Lima.

EMENDA Nº 144, DE PLENÁRIO

Su pri me o art. 51 da Pro pos ta de
Emen da à Cons ti tu i ção nº 29/2000.

Su pri ma-se o art. 51 da Pro pos ta de Emen da à
Cons ti tu i ção nº 29/2000.

Jus ti fi ca ção

O art. 51 da pro pos ta con fe re aos Tri bu na is Su -
pe ri o res a prer ro ga ti va para edi tar sú mu la vin cu lan te,
que terá efi cá cia para to dos os ór gãos do Po der Ju di-
ciá rio su je i tos às suas ju ris di ções.

Em úl ti ma aná li se, tal prer ro ga ti va visa a equi pa-
rar, quan to ao efe i to vin cu lan te das de ci sões ju di ci a is,
aque les Tri bu na is ao Su pre mo Tri bu nal Fe de ral. Essa
equi pa ra ção, en tre tan to, não há de ser fe i ta, por quan-
to o Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, além de ser o su pre-
mo guar dião da Cons ti tu i ção, é o ór gão de cú pu la do
Po der Ju di ciá rio, re ves tin do-se de sin gu lar au to ri da de
para fir mar en ten di men tos que vin cu lam não só os
de ma is ór gãos ju di ci a is, mas tam bém os ór gãos do
Po der Exe cu ti vo.

Além do mais, cabe di zer que  a ex pe riên cia his -
tó ri ca e a pru dên cia re co men dam que esse novo ins ti-
tu to ju rí di co da sú mu la vin cu lan te seja tão-so men te
con fe ri do às de ci sões pro fe ri das pela nos sa mais alta
Cor te do Po der Ju di ciá rio.

Sala das Ses sões,   .– Ro me ro Jucá – Arthur
da Tá vo la – Ge ral do Mel – José Agri pi no – Lú cio
Alcân ta ra – Lu dio Co e lho – Antô nio Car los Ju ni or
– Edu ar do Si que i ra Cam pos – Jo nas Pi nhe i ro –
Chi co Sar to ri – Luiz Octá vio – Osmar Dias – Fre i-
tas Neto – Be ní cio Ta va res – Ju vên cio da Fon se ca
– Ma u ro Mi ran da – Re gi nal do Du ar te – Ro nal do
Cu nha Lima – Lind berg Cury – Wel ling ton Ro ber to
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– Gil van Bor ges – Amir Lan do – Iris Re sen de – Ca sil-
do Mal da ner – Arlin do Por to – Ro meu Tuma – Ri car do
San tos – Car los Pa tro cí nio.

EMENDA Nº 145, DE PLENÁRIO
(À PEC nº 29, de 2000)

Ao Subs ti tu ti vo da Pro pos ta de
Emen da à Cons ti tu i ção nº 29, de 2000 (nº
96/92 na Câ ma ra dos De pu ta dos), apro va-
do pela Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus -
ti ça do Se na do, que in tro duz mo di fi ca-
ções na es tru tu ra do Po der Ju di ciá rio.

Insi ra-se o art. 51 no Subs ti tu ti vo à PEC nº
29/2000, com a se guin te re da ção:

“Art. 51. Não se apli ca aos ma gis tra-
dos ori un dos do quin to cons ti tu ci o nal da
Advo ca cia e do Mi nis té rio Pú bli co, em pos-
sa dos an tes da pro mul ga ção des ta Emen-
da, a res tri ção es ta be le ci da pelo in ci so I, do
Art. 104.”

Jus ti fi ca ção

A re gra de tran si ção, ora pro pos ta, res sal va o di -
re i to dos que op ta ram pela ma gis tra tu ra de se gun do
grau an tes da edi ção da emen da cons ti tu ci o nal res tri-
ti va de in gres so no Su pe ri or Tribu nal de Jus ti ça, ab di-
can do de per ten cer a car re i ras que têm aces so di re to
ao STJ (o Mi nis té rio Pú bli co e a Advo ca cia).

A pre ser va ção de di re i tos de in te gran tes de pro -
fis sões e ti tu la res de car gos, cu jos re gi mes ju rí di cos
fo ram subs tan ci al men te al te ra dos por nova or dem le -
gal e cons ti tu ci o nal tem sido uma tra di ção em nos so
sis te ma ju rí di co.

Como exem plo, cite-se o di re i to de op tar pelo re -
gi me cons ti tu ci o nal an te ri or de ga ran ti as e van ta gens
as se gu ra do aos mem bros do Mi nis té rio Pú bli co ad mi-
ti dos an tes de 5 de ou tu bro de 1988, aos qua is o
ADCT da CF de 1988 ga ran tiu, tam bém, a fa cul da de
de op tar en tre per ma ne cer no Mi nis té rio Pú bli co Fe -
de ral ou in gres sar na Advo ca cia da União (ADCT, art.
29)

Ou tro exem plo: o re vo ga do Esta tu to da OAB
(Lei nº 4.215/63), que pre via re gi me de im pe di men tos
e in com pa ti bi li da des mais se ve ro do que o an te ri or,
res sal vou aos ins cri tos na OAB na épo ca de sua edi -
ção o di re i to ao exer cí cio da pro fis são, nos ter mos da
ins cri ção en tão em vi gor (art. 149). O atu al Esta tu to
(Lei nº 8.906/94) es ta be le ceu, tam bém, re gras tran si-
tó ri as em fa vor dos pro fis si o na is al can ça dos por res -
tri ções nele ina u gu ra das (arts. 83 e 84).

Lem bre-se, ain da, a re gra tran si tó ria da Emen -
da Cons ti tu ci o nal nº 20/1998, que, não ape nas pre-
ser vou o di re i to de apo sen ta do ria com base no re gi-
me re vo ga do aos que já ha vi am com ple ta do os re qui-
si tos para a con ces são do be ne fí cio, mas tam bém
con tem plou to dos os ser vi do res ad mi ti dos em car gos
pú bli cos efe ti vos até a data da ci ta da emen da com re -
gi me es pe ci al de apo sen ta do ria, mi ti gan do, para
eles, os re qui si tos da nova re gra, pro por ci o nal men te
ao tem po que já con ta vam de ser vi ço pú bli co.

Por fim, note-se que a pró pria emen da cons ti tu-
ci o nal em exa me es ta be le ceu re gi me de tran si ção
para a nova com po si ção do Su pe ri or Tri bu nal Mi li tar,
pos si bi li tan do, in clu si ve, o pro vi men to de car gos fa da-
dos à ex tin ção.

Sala das Ses sões,    de 2002. – Ro me ro Jucá,
Anto nio Car los Jú ni or – Fer nan do Ri be i ro – Car-
los Wil son – Fran ce li no Pe re i ra – Car los Be zer ra
– Ro nal do Cu nha Lima – Pa u lo Har tung – Ge ral-
do Melo – Fer nan do Be zer ra – Ge ral do Althoff – 
Re nan Ca lhe i ros – Wal deck Ornel las – Artur da
Tá vo la – Luiz Otá vio – Ma u ro Mi ran da – Wel ling-
ton Ro ber ta – Ri car do San tos – Fre i tas Neto –
José Agri pi no – Ca sil do Mal da ner – Ari Stad ler –
Lind berg Cury – Val mir Ama ral – Le o mar Qu in ta-
ni lha – Gil vam Bor ges – Ma ria do Car mo Alves – 
Osmar Dias – Álva ro Dias – Lú dio Co e lho – Ju-
vên cio da Fon se ca – Car los Pa tro cí nio.

EMENDA Nº 146, DE PLENÁRIO

Su pri me o art. 52 da Pro pos ta de
Emen da à Cons ti tu i ção nº 29/2000.

Su pri ma-se o art. 52 da Pro pos ta de Emen da à
Cons ti tu i ção nº 29/2000.

Jus ti fi ca ção

O Art. 52 da pro pos ta con fe re ao Su pe ri or Tri bu-
nal de Jus ti ça a prer ro ga ti va de dis por, por in ter mé dio
de seu Re gi men to Inter no, so bre os ca sos de ina di-
mis si bi li da de de re cur so es pe ci al en quan to não hou -
ver lei em vi gor que ver se so bre o tema.

Em ver da de, esse dis po si ti vo per mi te que o Su -
pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça te nha o po der de le gis lar, e
le gis lar so bre tema que en vol va as ga ran ti as cons ti tu-
ci o na is da am pla de fe sa e do con tra di tó rio.

Ten do em vis ta a  im por tân cia do di re i to de re -
cor rer e em ho me na gem à am pla de fe sa e ao con tra-
di tó rio, é con ve ni en te que se de i xe a ma té ria re la ci o-
na da à ad mis si bi li da de ou inad mis si bi li da de dos re-
cur sos es pe ci a is no âm bi to da lei, den tro das atri bu i-
ções do Po der Le gis la ti vo.
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Sala das Ses sões,       – Ro me ro Jucá – Arthur
da Tá vo la – Ge ral do Melo – José Agri pi no – Lú cio
Alcân ta ra – Lu dio Co e lho – Antô nio Car los Ju ni or
– Edu ar do Si que i ra Cam pos – Jo nas Pi nhe i ro –
Chi co Sar to ri – Luiz Octá vio – Osmar Dias – Fre i-
tas Neto – Be ní cio Ta va res – Ju vên cio da Fon se ca
– Ma u ro Mi ran da – Re gi nal do Du ar te – Ro nal do
Cu nha Lima – Lind berg Cury – Wel ling ton Ro ber to
– Gil vam Bor ges – Amir Lan do – Iris Re sen de –
Ca sil do Mal da ner – Arlin do Por to – Ro meu Tuma – 
Ri car do San tos – Car los Pa tro cí nio.

EMENDA Nº 147 – PLENÁRIO

Acres cen te-se às dis po si ções tran si tó ri as da
PEC nº 29, de 2000, o se guin te ar ti go, dan do-lhe a
nu me ra ção de vi da:

Art. Fi cam ex tin tos os Tri bu na is de
Alça da, onde hou ver, pas san do os seus
mem bros a in te grar os Tri bu na is de Jus ti ça
dos res pec ti vos es ta dos, res pe i ta da a an ti-
güi da de e a clas se de ori gem.

Pa rá gra fo úni co. No pra zo de cen to e
oi ten ta dias, con ta dos da pro mul ga ção des -
ta emen da, os Tri bu na is de Jus ti ça, por ato
ad mi nis tra ti vo, pro mo ve rão a in te gra ção dos 
mem bros dos Tri bu na is ex tin tos em seus
qua dros, fi xan do-lhes a com pe tên cia e re-
me ten do, em igual pra zo, ao Po der Le gis la ti-
vo, pro pos ta de al te ra ção da or ga ni za ção e
da di vi são ju di ciá ria cor res pon den tes, as se-
gu ra dos os di re i tos dos ina ti vos e pen si o nis-
tas e o apro ve i ta men to dos ser vi do res do
Po der Ju di ciá rio es ta du al.

Jus ti fi ca ção

A pre sen te emen da tem o ob je ti vo de re tor nar
ao tex to da PEC da Re for ma do Ju di ciá rio ar ti go es ta-
be le cen do a ex tin ção dos Tri bu na is de Alça da.

O re fe ri do dis po si ti vo cons ta va do tex to apro -
va do pela Câ ma ra dos De pu ta dos (art. 41) mas foi
su pri mi do na Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e
Ci da da nia.

Ocor re que o res ta be le ci men to des se ar ti go, re -
cla ma do por mu i tos ma gis tra dos, tra rá van ta gens
para a pres ta ção ju ris di ci o nal.

Assim, ha ve rá eco no mia or ça men tá ria com a
ex tin ção dos Tri bu na is de Alça da, que, mu i tas ve zes
su per põem-se aos Tri bu na is de Jus ti ça. Ou tros sim,
mu i tas dis cus sões so bre com pe tên cia para apre ci ar

os fe i tos não mais ocor re rão, o que fa vo re ce rá a ce le-
ri da de pro ces su al al me ja da por to dos.

Por ou tro lado, pon de re-se que a cen tra li za ção
do se gun do grau de ju ris di ção em úni co ór gão não
im pe di rá a des cen tra li za ção da pres ta ção ju ris di ci o-
nal cor res pon den te, me di an te a cri a ção de Câ ma ras
re gi o na is, con so an te está pre vis to no § 6º que a PEC
em ques tão pro põe acres cen tar ao art. 125 da Cons ti-
tu i ção Fe de ral.

Por fim, ca ber re cor dar que ex pe riên ci as re cen-
tes de uni fi ca ção fo ram exi to sas no Rio de Ja ne i ro e
no Rio Gran de do Sul, com pro van do que a du pli ci da-
de de Tri bu na is es ta du a is com com pe tên cia re cur sal
já não é mais ne ces sá ria.

Como con clu são, ante o ex pos to, so li ci ta mos o
apo io dos no bres co le gas para a apro va ção da pre-
sen te emen da à PEC nº 29/2000.

Sala das Ses sões, – Fer nan do Be zer ra – Ro -
ber to Sa tur ni no – Ma gui to Vi le la – Car los Be zer ra
– Pe dro Si mom – Ri car do San tos – Fer nan do Ri -
be i ro – José Fo ga ça – Ge ral do Cân di co – Lú cio
Alcan ta ra – Luis Pon tes – Ge ral do Melo – He lo i sa
He le na – Jef fer son Pe res – Ger son Ca ma ta – Wal -
deck Orne las – Osmar Dias – José Alen car – Car -
los Pa tro ci nio – Ro ber to Re quião – Mo re i ra Men -
des – Admir Andra de – Ca sil do Mal da ner – Wel -
ling ton Ro ber to – Edu ar do Su plicy – Ro nal do Cu -
nha Lima – Luiz Otá vio – Le o mar Qu in ta ni lha –
Alva ro Dias – José Edu ar do Du tra – Ma ria do Car -
mo Alves.

EMENDA Nº 148, DE PLENÁRIO

Inclua-se onde cou ber:

“Art. O art. 27 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
acres ci do dos se guin tes pa rá gra fos:

§ 11. Fi cam 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, Pará,
Ama pá e Ro ra i ma.
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§ 12. Os tri bu na is a que se re fe rem o § 
11 de ve rão ser ins ta la dos no pra zo de seis
me ses, a con tar da pro mul ga ção des ta
Emen da, 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“.

Jus ti fi ca ção

Tra ta-se de Emen da que pre ten de re gis trar no
cor po da pró pria “Re for ma do Ju di ciá rio” Pro pos ta de
Emen da à Cons ti tu i ção, apre sen ta da pelo ilus tre Se -
na dor Arlin do Por to, como pri me i ro sig na tá rio, que já
foi ob je to de apro va ção pela Co mis são de Cons ti tu i-
ção, Jus ti ça e Ci da da nia do Se na do.

A pro pos ta ini ci al do Se na dor Arlin do Por to pre -
via a cri a ção ape nas dos Tri bu na is Re gi o na is Fe de ra-
is das 6ª e 7ª Re giões.A ma té ria, após in ten sos de ba-
tes, me re ceu pa re cer fa vo rá vel do no bre Se na dor
Osmar Dias, que apre sen tou Emen da Subs ti tu ti va
acres cen tan do a 8ª e 9ª Re giões, com sede nos Esta -
dos da Ba hia e Ama zo nas, res pec ti va men te, para
aten der à de man da dos Esta dos da Ba hia, de Ser gi-
pe, do Ama zo nas, Acre, Ron dô nia, Pará, Ama pá e
Ro ra i ma.

To ma mos o cu i da do de trans cre ver o tex to ip sis
lit te ris ao já apro va do por um ex pres si vo nú me ro de
Se na do res, in clu si ve man ten do a mes ma re gra de
com po si ção e es co lha dos mem bros dos TRF a se -
rem cri a dos. Nes se par ti cu lar o Re la tor, Se na dor
Osmar Dias, dis pen sou es pe ci al aten ção para que o
tex to fi cas se em sin to nia com o atu al art. 107 da
Cons ti tu i ção Fe de ral. Assim sen do, se apro va da esta
emen da no pró prio tex to da “Re for ma do Ju di ciá rio”
es ta re mos ga ran tin do mais uma op ção para essa
ques tão de vi tal im por tân cia ao aper fe i ço a men to da
es tru tu ra do nos so Po der Ju di ciá rio Fe de ral. Vale res -
sal tar que a tra mi ta ção le gis la ti va des ta Pro pos ta de
Emen da à Cons ti tu i ção en con tra-se mais avan ça da
do que a pro po si ção apre sen ta da pelo ilus tre Se na-
dor Arlin do Por to, de ven do após apro va da, re tor nar à
Câ ma ra ape nas para exa me das mo di fi ca ções apro -
va das pelo Se na do.

Sala das Ses sões, Se na do ra Ma ria do Car mo
Alves – Ney Su as su na – Edi son Lo bão – Lú cio
Alcân ta ra – Lind berg Cury – Ge ral do Cân di do –
Wal deck Orne las – Anto nio Car los Va la da res – Le -
o mar Qu in ta ni lha – Ro me ro Jucá – Ger son Ca ma-
ta – Alber to Sil va – He lo í sa He le na – Re gi nal do
Du ar te – Tião Vi a na – Ro meu Tuma – Ge ral do Melo 
– Car los Be zer ra – Mar lu ce Pin to – Pa u lo Sou to –
Ri car do San tos – Arlin do Por to – Val mir Ama ral –

Gil ber to Mes tri nho – Amir Lan do – Ante ro Paes de 
Bar ros – Fran ce li no Pe re i ra – Luiz Otá vio.

EMENDA Nº 149, DE PLENÁRIO
(À PEC nº 29, de 2000)

Ao subs ti tu ti vo da Pro pos ta de
Emen da à Cons ti tu i ção nº 29, de 2000 (nº
96/92 na Câ ma ra dos De pu ta dos), apro va-
do pela Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus -
ti ça do Se na do, que in tro duz mo di fi ca-
ções na es tru tu ra do Po der Ju di ciá rio.

Dê-se ao ca put do art. 124, da Cons ti tu i ção Fe -
de ral, a se guin te re da ção:

“Art. 124. Com pe te à Jus ti ça Mi li tar
pro ces sar e jul gar os cri mes mi li ta res de fi ni-
dos em lei e, na for ma da lei, as ca u sas de -
cor ren tes do dis pos to no ar ti go 142, in ci so
X, ex ce to quan to à re mu ne ra ção.”

Jus ti fi ca ção

A pro pos ta tem por ob je ti vo am pli ar a com pe-
tên cia da Jus ti ça Mi li tar da União, pos si bi li tan do-lhe
pro ces sar e jul gar, além dos cri mes mi li ta res de fi ni-
dos em lei, as ca u sas fun da das no dis pos to no art.
142, in ci so X, da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Diz o in ci so que a lei dis po rá so bre o in gres so
nas For ças Arma das, os li mi tes de ida de, a es ta bi li da-
de e ou tras con di ções de trans fe rên cia do mi li tar para
a ina ti vi da de, os di re i tos e de ve res, a re mu ne ra ção,
as prer ro ga ti vas e ou tras si tu a ções es pe ci a is dos mi li-
ta res con si de ra das as pe cu li a ri da des de suas ati vi da-
des, in clu si ve aque las cum pri das por for ças de com -
pro mis sos in ter na ci o na is e de guer ra.

A pro pos ta ex clui, por in con ve ni en te, as ca u sas
que di gam res pe i to à re mu ne ra ção.

A es pe ci fi ci da de da le gis la ção mi li tar jus ti fi ca a
me di da pro pos ta, já que a so lu ção ade qua da dos
con fli tos ine ren tes à vida mi li tar exi ge não só co nhe ci-
men to des sa le gis la ção, mas tam bém a ex pe riên cia
ha u ri da na ca ser na.

 Sala das Ses sões, de 2002. – Se na dor Ro me ro
Jucá – Anto nio Car los Jú ni or – Fer nan do Ri be i ro
– Car los Wil son – Car los Be zer ra – Ro nal do Cu-
nha Lima – Pa u lo Har tung – Ge ral do Melo – Fer -
nan do Be zer ra – Ge ral do Althoff – Re nan Ca lhe i-
ros – Wal deck Ornel las – Artur da Tá vo la – Luiz
Otá vio – Ma u ro Mi ran da – Wel ling ton Ro ber to –
Ri car do San tos – Fre i tas Neto – José Agri pi no –
Ca sil do Mal da ner – Ari Stad ler – Lind berg Cury –
Val mir Ama ral – Le o mar Qu in ta ni lha – Gil van Bor -
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ges – Ma ria do Car mo Alves – Osmar Dias – Álva ro
Dias – Lú dio Co e lho – Ju vên cio da Fon se ca – Car -
los Pa tri o cí nio.

EMENDA Nº 150, DE PLENÁRIO
(À PEC nº 29, de 2000)

Intro duz al te ra ção na com pe tên cia
da Jus ti ça Mi li tar da União.

Re que i ro a in tro du ção do se guin te tex to em
subs ti tu i ção ao atu al ar ti go 124 da Cons ti tu i ção Fe de-
ral, que tra ta da Jus ti ça Mi li tar:

“Art. 124 – À Jus ti ça Mi li tar com pe te
pro ces sar e jul gar os cri mes mi li ta res de fi ni-
dos em lei, bem como exer cer o con tro le ju ris-
di ci o nal so bre as pu ni ções dis ci pli na res apli-
ca das aos mem bros das For ças Arma das.

Pa rá gra fo Úni co – Com pe te aos ju í zes
au di to res pro ces sar e jul gar, sin gu lar men te,
as ações ju di ci a is re la ti vas às pu ni ções dis -
ci pli na res, ca ben do aos Con se lhos de Jus ti-
ça, sob a pre si dên cia do juiz au di tor, pro ces-
sar e jul gar os cri mes mi li ta res.”

Acres cen ta-se, por tan to, ao tex to ora em vi gor,
as ex pres sões as si na la das em ne gri to, dan do à Jus -
ti ça Mi li tar o con tro le ju ris di ci o nal so bre as pu ni ções
dis ci pli na res, sem pre que o pu ni do com elas não
con cor dar.

Jus ti fi ca ção

Como é no tó rio, a lei não ex clu i rá da apre ci a ção
do Po der Ju di ciá rio le são ou ame a ça de di re i to (ar ti go
5º, in ci so XXXV da CF).

A bus ca do Ju di ciá rio por par te de mem bros das 
For ças Arma das que não con cor da rem com pu ni ções
dis ci pli na res que lhes são in fli gi das é, por tan to, um di -
re i to.

Ten do em vis ta a fal ta de pre vi são le gal, uma
vez que à Jus ti ça Mi li tar foi ou tor ga do o po der-de ver
de jul gar so men te os cri mes mi li ta res de fi ni dos em lei, 
al gu mas ve zes os mi li ta res não sa bem a quem re cor-
rer em tais si tu a ções e, em ou tras, têm se di ri gi do à
Jus ti ça Fe de ral Co mum, a qual, con si de ran do a gran -
de quan ti da de de fe i tos que pe ran te ela tra mi tam não
tem dado va zão, com a ce le ri da de que o meio mi li tar
re quer, a esse novo tipo de ple i to, até mes mo por que
os re gra men tos dis ci pli na res mi li ta res não são de co -
nhe ci men to da ma i or par te dos ju i zes que in te gram a
Jus ti ça Fe de ral Co mum.

Além dis so, es ta be le ce-se, como se faz im pe ri o-
so, um pa ra le lis mo com as Jus ti ças Mi li ta res Esta du-

a is, que, a teor das emen das já apro va das na Câ ma ra
dos De pu ta dos e na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus -
ti ça des ta Casa, pas sa ram a ter, como cons ta da nova 
re da ção dada aos pa rá gra fos 4º e 5º do ar ti go 125,
idên ti ca com pe tên cia que aqui se pre ten de atri bu ir à
Jus ti ça Mi li tar da União.

Ade ma is, ha ve ria, se apro va do o tex to su ge ri do, o
con tro le, em úl ti ma ins tân cia, pelo pró prio Su pre mo Tri-
bu nal Fe de ral, na hi pó te se de le são a di re i to cons ti tu ci o-
nal men te pro te gi do, uma vez que se ria a ins tân cia der -
ra de i ra em re la ção às de ci sões da Jus ti ça Mi li tar.

Con si de ran do, as sim, que a Jus ti ça Mi li tar no
Bra sil é das mais avan ça das do mun do, in te gran do,
como in te gra, com to das as ga ran ti as cons ti tu ci o na is
apli ca das aos seus mem bros, o Po der Ju di ciá rio, e
que nela atu am, como re pre sen tan tes da so ci e da de
ci vil, tan to os mem bros do Mi nis té rio Pú bli co Mi li tar,
ramo do Mi nis té rio Pú bli co da União, como os ad vo-
ga dos e os ju í zes to ga dos, têm-se a con ju ga ção per -
fe i ta de ele men tos para o exer cí cio do con tro le pelo
Po der Ju di ciá rio de even tu a is le sões ou ame a ça a di -
re i tos dos mem bros das For ças Arma das que se in -
sur gi rem con tra pu ni ções a eles in fli gi das, den tro de
uma po lí ti ca de di re i to hu ma ni tá rio pro gres sis ta e em
con so nân cia com os tem pos atu a is, le van do em con -
ta, in clu si ve, que a pu ni ção dis ci pli nar in te gra ramo do 
di re i to pe nal em sen ti do lato, sen do esse cam po de
di re i to o apli ca do na Jus ti ça Mi li tar.

Sala das Ses sões,  de   abril de 2002. – Arlin do
Por to.

EMENDA Nº   , DE 2002-PLEN
(À PEC nº 29, de 2000)

Intro duz al te ra ção na com pe tên cia
da Jus ti ça Mi li tar da União

Arlin do Por to – Ju vên cio da Fon se ca – Jo-
nas Pi nhe i ro – Mo re i ra Men des – Ger son Ca ma ta – 
Pe dro Si mon – Ro ber to Sa tur ni no – Álva ro Dias –
Ca sil do Mal da ner – La u ro Cam pos – Ge ral do Cân -
di do – Osmar Dias – Edu ar do Su plicy – Emí lia Fer -
nan des – Ma u ro Mi ran da – Ge ral do Althoff – Antô -
nio Car los Jú ni or – Val mir Ama ral – Lú dio Co e lho
– Car los Wil son – Ma gui to Vi le la – Pa u lo Sou to –
Amir Lan do – Na bor Ju ni or – Ri car do San tos –
José Alen car – Luiz Otá vio.

EMENDA Nº 151 – PLEN
(À PEC nº 29, de 2000)

Dê-se a se guin te re da ção à alí nea b, do in ci so II
do art. 93 da Cons ti tu i ção Fe de ral, cons tan te do art.
9º da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 29, de
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2000, na re da ção apro va da pela Co mis são de Cons ti-
tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia:

Art. 9º ....................................................
..............................................................
Art. 93....................................................
.............................................................

II – ........................................................
..............................................................
b) a pro mo ção por me re ci men to pres -

su põe dois anos de exer cí cio na res pec ti va
car re i ra e in te grar o juiz a pri me i ra quin ta
par te da lis ta de an ti güi da de des ta, sal vo se
não hou ver com tais re qui si tos quem ace i te
o lu gar vago; (NR)

Jus ti fi ca ção

A pre sen te emen da tem o ob je ti vo de subs ti tu ir
a ex pres são ca te go ria pela ex pres são car re i ra no tex -
to da alí nea b, do in ci so II do art. 93 da Cons ti tu i ção
Fe de ral, con for me cons ta do art. 9º da PEC nº
29/2000, na re da ção dada pela Co mis são de Cons ti-
tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia des ta Casa.

Ocor re que a ex pres são ca te go ria, no con tex to
da nor ma em ques tão, é ina de qua da, uma vez que se
cu i da da pro mo ção de ma gis tra do na car re i ra de que
faz par te e não da pro mo ção pelo tem po que o juiz já
es ti ver na Ma gis tra tu ra em ge ral.

Assim, por exem plo, con for me está ora re di gi do o
tex to da nor ma em ques tão, se um juiz for ma gis tra do já
há cin co anos, mas con tar com ape nas um ano na Jus ti-
ça do Tra ba lho (os ou tro qua tro fo ram exer ci dos na Jus -
ti ça es ta du al), ele es ta rá me lhor si tu a do, para fins de
pro mo ção na Jus ti ça tra ba lhis ta, do que um co le ga seu,
que con te com qua tro anos na ma gis tra tu ra, mas to dos
es ses qua tro anos exer ci dos na Jus ti ça do Tra ba lho, o
que lhe con fe re mais co nhe ci men to e ex pe riên cia em
ma té ria de Di re i to do Tra ba lho.

Des sa for ma, a ex pres são ade qua da e jus ta, no
con tex to, é car re i ra e não ca te go ria.

Como con clu são, ante o ex pos to, so li ci ta mos o
apo io dos no bres co le gas para a apro va ção da pre-
sen te emen da à PEC nº 29/2000.

Sala das Ses sões, Luiz Otá vio – Ju vên cio da
Fon se ca – Mo re i ra Men des – Car los Be zer ra –
Alva ro Dias – Val mir Ama ral – Ma u ro Mi ran da –
Ger son Ca ma ta – Fran cis co Escór cio – Chi co Sar -
to ri – Fran cis co Ri be i ro – Ro me ro Jucá – Gil ber to
Mes tri nho – Arlin do Por to – Ro nal do Cu nha Lima
– Ri car do San tos – Antô nio Car los Jú ni or – Ney
Su as su na – Iris Re zen de – Osmar Dias – Be ní cio

Sam pa io – Ma ria do Car mo – Lu cio Alcân ta ra –
João Alber to – Ca sil do Mal da ner.

EMENDA Nº 152
(À Proposta de Emenda à Cons ti tu i ção

nº 29, de 2000)

Su pri ma-se, do in ci so 1, do art. 109 da Cons ti tu i-
ção Fe de ral, a ex pres são: “...as de aci den te de tra ba-
lho...”. Em de cor rên cia, acres cen te-se o se guin te in ci-
so VII– A, ao art. 115, cons tan te do art. 24 da PEC 29,
de 2000:

“Art. 115. ...............................................

..............................................................
VII– A – Ações re la ti vas aos aci den tes

de tra ba lho, do en ça pro fis si o nal, e de ade-
qua ção am bi en tal para res guar do da sa ú de
e da se gu ran ça do tra ba lha dor;”

Jus ti fi ca ção

É inex pli cá vel a dis tor ção ha vi da na atri bu i ção
do jul ga men to das ações aci den tá ri as à Jus ti ça Co-
mum Esta du al, eis que: a) o con fli to de cor re di re ta-
men te da re la ção de tra ba lho; b) o réu é au tar quia fe -
de ral, de ven do ser pro ces sa do e jul ga do por or ga nis-
mo da Jus ti ça Fe de ral; c) a Jus ti ça do Tra ba lho tem
ma i or ap ti dão, em ra zão do quo ti di a no de suas atri bu-
i ções ao co nhe ci men to das ações des sa na tu re za; d)
em co mar ca das qua is não fun ci o nem va ras es pe ci a-
li za das em ações aci den tá ri as, a ce le ri da de da jus ti ça
do tra ba lho é bem su pe ri or à da jus ti ça co mum es ta-
du al; e) já é da jus ti ça do tra ba lho a com pe tên cia para
co nhe cer dos pro ces sos de re pa ra ção de dano (ma -
te ri al ou mo ral) de cor ren te de aci den te de tra ba lho; e
f) o Su pre mo Tri bu nal Fe de ral já re co nhe ceu a com -
pe tên cia da Jus ti ça do Tra ba lho para jul gar ações re -
la ti vas ao meio am bi en te – do tra ba lho. A ado ção do
in ci so cor ri gi rá erro his tó ri co de atri bu i ção mais es pe-
ci a li za da, em con so nân cia com o mo der no pro ces so
ju di ci al.

Sala das Ses sões – Se na dor Jef fer son Pe res –
Car los Be zer ra – Anto nio Car los Jú ni or – Mo re i ra
Men des – Ca sil do Mal da ner – Luiz Ota vio – Ju vên cio
da Fon se ca – Ma ria do Car mo Alves – Ge ral do Altloff
– Emí lia Fer nan des – Lú cio Alcân ta ra – Álva ro Dias –
Ge ral do Cân di do – Lind berg Cury – Ro meu Tuma –
Car los Wil son – Wel ling ton Ri be i ro – Car los Pa tro cí-
nio – Mar lu ce Pin to – Se bas tião Ro cha – Mo za ril do
Ca val can ti – João Alber to – José Jor ge – Osmar Dias 
– Ger son Ca ma ta – Ro me ro Jucá – Be ní cio Sam pa io
– Ma ri na Sil va – José Fo ga ça.
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EMENDA Nº 153, DE PLENÁRIO
(À PEC Nº 29, de 2000)

Dê-se a se guin te re da ção ao art. 102, II, da
Cons ti tu i ção:

Art. 102..................................................
..............................................................
II – jul gar, em re cur so or di ná rio fun da-

do em ma té ria cons ti tu ci o nal, o ha be as cor -
pus, o man da do de se gu ran ça, o ha be as
data e o man da do de in jun ção de ci di dos em 
úni ca ins tân cia pe los Tri bu na is Su pe ri o res,
se de ne ga tó ria a de ci são.

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

Jus ti fi ca ção

Expli ci ta-se que o re cur so or di ná rio deve ter por
fun da men to ma té ria cons ti tu ci o nal.

Uma vez com pe te ao Su pre mo Tri bu nal, pre ci-
pu a men te, a guar da da Cons ti tu i ção, há de com pe tir
aos Tri bu na is Su pe ri o res (mor men te ao Su pe ri or Tri -
bu nal de Jus ti ça), es sen ci al men te, a guar da das leis
fe de ra is. Há dois con ten ci o sos: um da Cons ti tu i ção e
ou tro das leis fe de ra is; aque le per ten cen te ao Su pre-
mo e este, aos Tri bu na is Su pe ri o res. Por isso, não é
ra zoá vel pos sa o Su pre mo, a par de ve lar pela Cons ti-
tu i ção, tam bém es ta tu ir so bre as leis fe de ra is.

Pro põe-se, en tão, que se ad mi ta o re cur so or di-
ná rio ape nas quan do fun da do em ma té ria cons ti tu ci-
o nal, pas san do o cri me po lí ti co, numa e nou tra hi pó-
te se, para a com pe tên cia do Su pe ri or Tri bu nal de Jus -
ti ça.

Sala das Ses sões, – Sér gio Ma cha do –  Val mir
Ama ral –  Jéf fer son Pe res –  Ge ral do Cân di do – 
Ro nal do Cu nha Lima –  He lo í sa He le na –  Edu ar do
Su plicy –  Edi son Lo bão –  Be ní cio Sam pa io –  Ma -
u ro Mi ran da –  Mar lu ce Pin to –  Na bor Jú ni or –  Ri -
car do San tos –  Ge ral do Althoff –  Ju vên cio da
Fon se ca –  Ca sil do Mal da ner –  Lind berg Cury – 
Ger son Ca ma ta –  Arlin do Por to –  Jo nas Pi nhe i ro
–  Ro ber to Sa tur ni no –  Pa u lo Sou to –  Mo re i ra
Men des –  Fre i tas Neto –  Ney Su as su na –  Car los
Be zer ra.

EMENDA Nº 154, DE PLENÁRIO
(À PEC nº 29, de 2000)

Su pri ma-se a alí nea d acres cen ta da ao in ci so III 
do art. 102 da Cons ti tu i ção pelo art. 12 da Pro pos ta
de Emen da nº 29, 2000:

Art. 102..................................................
..............................................................

III – jul gar, me di an te re cur so ex tra or di-
ná rio, as ca u sas de di ca das em úni ca ou úl ti-
ma ins tân cia, quan do a de ci são re cor ri da.

. .............................................................
d) Su pri mir

Jus ti fi ca ção

O con fli to en tre lei lo cal e lei fe de ral re sol ve-se
no pla no in fra cons ti tu ci o nal. O Tri bu nal do con ten ci o-
so in fra é o Su pe ri or. Sá bi os, por tan to, os tex tos atu al-
men te cons tan tes dos arts. 102, III, c e 105, III, b. O
que se pro põe é que se jam man ti dos, de sor te que
cabe ao Su pre mo a con tes ta ção em face da Cons ti tu-
i ção e ao Su pe ri or, em face de lei fe de ral.

Sala das Ses sões, Se na dor Sér gio Ma cha do.
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EMENDA Nº 155, DE PLENÁRIO
(À PEC nº 29, de 2000)

Su pri ma-se o in ci so II do art. 102 da Cons ti tu i ção.

Art. 102..................................................
..............................................................
II – su pri mir
..............................................................

Jus ti fi ca ção

Expli ci ta-se que o re cur so or di ná rio deve ter por
fun da men to ma té ria cons ti tu ci o nal.

Uma vez com pe te ao su pre mo Tri bu nal, pre ci-
pu a men te, a guar da da Cons ti tu i ção, há de com pe tir
aos Tri bu na is Su pe ri o res (mor men te ao Su pe ri or Tri -
bu nal de Jus ti ça), es sen ci al men te, a guar da das leis
fe de ra is. Há dois con ten ci o sos: um da Cons ti tu i ção e
ou tro das leis fe de ra is; aque le per ten cen te ao Su pre-
mo e este, aos Tri bu na is Su pe ri o res. Por isso, não é
ra zoá vel pos sa o Su pre mo, a par de ve lar pela Cons ti-
tu i ção, tam bém es ta tu ir so bre as leis fe de ra is.

Sala das Ses sões, Se na dor Sér gio Ma cha do.

EMENDA Nº 156, DE PLENÁRIO
(À PEC nº 29, de 2000)

Dê-se a se guin te re da ção ao art. 102, I, i, da
Cons ti tu i ção:

Art. 102..................................................
..............................................................

I  – pro ces sar e jul gar, ori gi na ri a men te:
..............................................................
i) o ha be as cor pus, quan do im pe tra do

com fun da men to cons ti tu ci o nal con tra ato
de Tri bu nal Su pe ri or, ou quan do o co a tor ou
o pa ci en te for au to ri da de ou fun ci o ná rio cu-
jos atos es te jam su je i tos di re ta men te à ju ris-
di ção do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, ou se
tra te de cri me su je i to à mes ma ju ris di ção
em uma úni ca ins tân cia;

Jus ti fi ca ção

Pre ten de ram os cons ti tu in tes de i xar nas mãos
do Su pre mo Tri bu nal a ma té ria cons ti tu ci o nal, ex clu-
si va men te. A pro pó si to, leia-se o que dis põe o art.
102, ca put. O Su pe ri or Tri bu nal foi cri a do para ter em
suas mãos a ma té ria in fra cons ti tu ci o nal, to man do-se
nes se pon to, ir re cor rí ve is as suas de ci sões. Por con -
se guin te, não se jus ti fi ca que o Su pe ri or Tri bu nal ve -
nha co nhe cer, pelo ha be as cor pus, da ma té ria or di-
ná ria. So men te é li ci to que o Su pre mo Tri bu nal co-
nhe ça de ma té ri as pelo re cur so ex tra or di ná rio, po-
den do, no en tan to, de las co nhe cer pelo ha be as cor -
pus des de que tam bém se tra te de ma té ri as de cu nho
cons ti tu ci o nal. Virá em bom mo men to a al te ra ção que 
se pro põe, evi tan do ain da que se crie uma quar ta ins -
tân cia para a ma té ria in fra, as sim: juiz, tri bu nal de 2º
grau, su pe ri or e Su pre mo.

Sala das Ses sões, Se na dor Sér gio Ma cha do.
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EMENDA Nº 157, DE PLENÁRIO
(À PEC nº 29, de 2000)

Alte re-se a re da ção dada à alí nea b (art. 105, III, 
da Cons ti tu i ção) pelo art. 17 da Pro pos ta de Emen da
nº 29, de 2000, nes tes ter mos:

Art. 105..................................................
..............................................................
III ..........................................................
..............................................................
 b) jul gar vá li da lei ou ato de go ver no

lo cal con tes ta do em face de lei fe de ral;

Jus ti fi ca ção

Como já se jus ti fi cou em re la ção ao art. 102, III
(re da ção dada pelo art. 12 da Pro pos ta de Emen da nº 
29, de 2000), o con fli to en tre lei lo cal e lei fe de ral re -
sol ve-se no pla no in fra cons ti tu ci o nal. Por essa boa
idéia, não há ra zão al gu ma para que se al te re a atu al
re da ção da alí nea b. Pro põe-se seja ela man ti da.

Sala das Ses sões, Se na dor Sér gio Ma cha do

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 29, DE 2000

(Re for ma do Po der Ju di ciá rio)

EMEN DA DE PLE NÁ RIO  Nº 158

Dê-se § 3º do ar ti go 128 da Cons ti tu i ção Fe de ral
a se guin te re da ção:

“Art. 128. ...............................................
..............................................................
§ 3º – Os Mi nis té ri os Pú bli cos dos

Esta dos e do Dis tri to Fe de ral e Ter ri tó ri os
ele ge rão o seu Pro cu ra dor-Ge ral, pelo
voto dos in te gran tes da car re i ra, den tre um 
de les, na for ma da lei res pec ti va, para
man da to de dois anos, per mi ti da uma re-
con du ção.”

Jus ti fi ca ção

Pelo tex to cons ti tu ci o nal vi gen te, o Pro cu ra-
dor-Ge ral de Jus ti ça dos Esta dos e do Dis tri to Fe de ral
e Ter ri tó ri os é es co lhi do pelo Che fe do Po der Exe cu ti-
vo, den tre os no mes cons tan tes de lis ta trí pli ce ela bo-
ra da pela clas se, por meio de ele i ção.

A pre sen te emen da visa a apri mo rar o re fe ri do
sis te ma, con fe rin do ao Mi nis té rio Pú bli co mes mo tra -
ta men to dis pen sa do à Ma gis tra tu ra, que tem au to no-
mia para es co lher seus ór gãos di re ti vos. Com isto, as -
se gu ra-se a si me tria en tre as re fe ri das car re i ras, que
vem sen do ri go ro sa men te ob ser va da na Re for ma do
Ju di ciá rio.

Por ou tro lado, a so lu ção pro pos ta é ex tre ma-
men te sa u dá vel para o Po der Exe cu ti vo, para o Mi nis-
té rio Pú bli co e, in dis cu ti vel men te, para a so ci e da de,
so bre tu do por que in cum be à Insti tu i ção ze lar pela
pro bi da de e mo ra li da de dos atos da Admi nis tra ção.

Te nha-se pre sen te, ade ma is, que o Po der Exe -
cu ti vo já dis põe de me ca nis mos de con tro le es ta be le-
ci dos no pró prio tex to cons ti tu ci o nal, seja quan to às
leis de ini ci a ti va do Mi nis té rio Pú bli co (veto), à sua
ges tão or ça men tá ria (ini ci a ti va das leis or ça men tá ri-
as e re pas se de du o dé ci mos) e à le ga li da de e cons ti-
tu ci o na li da de dos atos da ins ti tu i ção (pro vo ca ção do
con tro le ju ris di ci o nal).

Por fim, é de se ob ser var que com pe te ao Po der
Le gis la ti vo de li be rar so bre a des ti tu i ção do Pro cu ra-
dor-Ge ral (art. 128, § 4º), tra tan do-se de im por tan te
for ma de con tro le, que res guar da os in te res ses da so -
ci e da de e não de pen de da von ta de dos in te gran tes
da car re i ra.

Lú cio Alcân ta ra – Luiz Pon tes – João Alber to
– Chi co Sar to ri – Jo nas Pi nhe i ro – Na bor Jú ni or –
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Ju vên cio da Fon se ca – Lind berg Cury – Luiz Otá -
vio – Be ní cio Sam pa io – Mo re i ra Men des – Ri car-
do San tos – Re nan Ca lhe i ros – Ca sil do Mal da ner – 
Wal deck Orne las – Osmar Dias – Se bas tião Ro cha
– Ro ber to Sa tur ni no – Ge ral do Cân di do – Ma u ro
Mi ran da – Car los Be zer ra – Edu ar do Su plicy –
Alin do Por to – He lo í sa He le na – José Edu ar do Du -
tra – Tião Vi a na – Ma ri na Sil va.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 29, DE 2000

(Re for ma do Po der Ju di ciá rio)

EMENDA PLEN Nº 159

Dê-se à alí nea c do in ci so I do § 5º do ar ti go 37
da PEC nº 29, de 2000, a se guin te re da ção:

“Art. 128. ...............................................

§ 5º .......................................................

I – .........................................................
c) ir re du ti bi li da de de sub sí dio, fi xa do

na for ma dos arts. 39, § 4º, e 125, § 1º-A, e
res sal va do o dis pos to nos ar ti gos 37, X e
XI, 150, II, 153, III, e 153, § 2º I.”

Jus ti fi ca ção

A pro pos ta tem por fi na li da de man ter a re la ção
es ti pen di al en tre o Mi nis té rio Pú bli co e a Ma gis tra tu-
ra, em con so nân cia, aliás, com a sis te má ti ca que vem 
sen do ri go ro sa men te ob ser va da na Re for ma do Ju di-
ciá rio, quan to à si me tria de tra ta men to en tre as re fe ri-
das car re i ras.

Lú cio Alcân ta ra – Luiz Pon tes – João Alber to
– Chi co Sar to ri – Jo nas Pi nhe i ro – Na bor Ju ni or –
Ju vên cio da Fon se ca – Lind berg Cury – Luiz Otá -
vio – Be ní cio Sam pa io – Mo re i ra Men des – Ri car-
do San tos – Re nan Ca lhe i ros – Ca sil do Mal da ner – 
Wal deck Orne las – Osmar Dias – Se bas tião Ro cha
– Ro ber to Sa tur ni no – Ge ral do Cân di do – Ma u ro
Mi ran da – Car los Be zer ra – Pa u lo Sou to – Wel ling-
ton Ro ber to – Edu ar do Su plicy – Arlin do Por to –
He lo í sa He le na – José Edu ar do Du tra – Tião Vi a na
– Ma ri na Sil va.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 29, DE 2000

(Re for ma do Po der Ju di ciá rio)

Emen da Mo di fi ca ti va de Ple ná rio nº 160

Res ta be le ça-se o in ci so I do art. 93, apro va do
pela Câ ma ra dos De pu ta dos, mo di fi can do-se aque le

cons tan te do art. 9º da PEC nº 29/2000, de modo a
ado tar-se a se guin te  re da ção:

 “Art. 93. (...) ..........................................
I – in gres so na car re i ra, cujo car go ini -

ci al será o de juiz subs ti tu to, me di an te con -
cur so pú bli co de pro vas e tí tu los, com a par -
ti ci pa ção da Ordem dos Advo ga dos do Bra -
sil em to das as fa ses, exi gin do-se do ba cha-
rel em di re i to, no mí ni mo, três anos de ati vi-
da de ju rí di ca e obe de cen do-se, nas no me a-
ções, a or dem de clas si fi ca ção;

(...)

Jus ti fi ca ção

A pre vi são de con cur so pú bli co por en ti da de ex -
ter na ao Po der Ju di ciá rio fere a au to no mia ad mi nis-
tra ti va do Po der e o põe em si tu a ção de des ní vel em
re la ção ao MP, ao Exe cu ti vo e ao Le gis la ti vo na me di-
da em que, em re la ção a eles, não há exi gên cia se -
me lhan te.

O sa lu tar ob je ti vo de con tro le da le ga li da de dos
atos ad mi nis tra ti vos já será re a li za do pelo Con se lho
Na ci o nal de Jus ti ça, con for me se de pre en de do ar ti go
92, § lº, do tex to apro va do pela CCJ do Se na do.

Se o ob je ti vo da pro pos ta de flui de fa tos iso la-
dos por ven tu ra ocor ri dos e su pe ra dos não se jus ti fi ca
ex clu ir-se da com pe tên cia dos tri bu na is bra si le i ros fe -
de ra is, es ta du a is e tra ba lhis tas para re a li zar seus
pró pri os con cur sos.

Ade ma is, ór gãos ex ter nos ao Po der Ju di ciá rio,
por mais idô ne os e ca pa zes, ja ma is con se gui rão
aqui la tar, com pre ci são, as re a is ne ces si da des a se -
rem afe ri das em con cur so para o in gres so na Ma gis-
tra tu ra e, tam bém, de fi nir o per fil exi gí vel para o bem
de sem pe nho na Ma gis tra tu ra.

A ins ti tu i ção de re gra de con cur so pú bli co por
em pre sa ou ór gão pú bli co ex ter no não é, por si só,
ga ran tia de isen ção e de ido ne i da de. A exi gên cia de
ex pe riên cia fo ren se por cin co anos na ad vo ca cia cer -
ta men te afas ta rá do con cur so os pro fis si o na is mais
ca pa ci ta dos, por re di re ci o na rem seus ob je ti vos em
ou tras car re i ras ou fun ções. Por isso, en ten de mos
que o tex to apro va do pela Câ ma ra é mais van ta jo so,
por en se jar, em tem po me nor (3 anos), a con so li da-
ção das ex pe riên ci as ne ces sá ri as ao exer cí cio da
ma gis tra tu ra.

Lú cio Alcân ta ra – Luiz Pon tes – João Alber to
– Chi co Sar to ri – jo nas Pi nhe i ro – Na bor Ju ni or –
Ju vên cio da Fon se ca – Lind berg Cury – Luiz Otá -
vio – Be ní cio Sam pa io – Mo re i ra Men des – Ri car-
do San tos – Re nan Ca lhe i ros – Ca sil do Mal da ner – 
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Wal deck Orne las – Osmar Dias – Se bas tião Ro cha
– Ro ber to Sa tur ni no – Ge ral do Cân di do – Ma u ro
Mi ran da – Car los Be zer ra – Pa u lo Sou to – Wel ling-
ton Ro ber to – Edu ar do Su plicy – Arlin do Por to –
He lo í sa He le na – José Edu ar do Du tra – Tião Vi a na
– Ma ri na Sil va.

EMENDA Nº 161 – PLEN
(À PEC nº 29, de 2000)

Dê-se ao in ci so XII do art. 93 da Cons ti tu i ção, na 
for ma do art. 9º da PEC no 29, de 2000, a se guin te re -
da ção:

“Art. 93. .................................................

..............................................................
XII – a ati vi da de ju ris di ci o nal será inin -

ter rup ta, sen do ve da do fé ri as co le ti vas ou
re ces so nos ju í zos e tri bu na is de 2º grau,
fun ci o nan do, nos dias em que não hou ver
ex pe di en te fo ren se nor mal, ju í zes em plan-
tão per ma nen te. Nos Tri bu na is Su pe ri o res,
ha ve rá Órgão Espe ci al de Fé ri as para jul gar
ma té ri as ur gen tes;”

Jus ti fi ca ção

Esta emen da pre ten de fa zer re to mar ao tex to da 
Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção so bre a re for ma
do ju di ciá rio, as nor mas a res pe i to da ve da ção de fé ri-
as co le ti vas e re ces so fo ren se nos ter mos apro va dos
pela Câ ma ra dos De pu ta dos. Enten de mos ser esta
op ção mais ra zoá vel e con sen tâ nea com o in te res se
pú bli co por que as se gu ra a con ti nu i da de da pres ta ção
ju ris di ci o nal nos tri bu na is su pe ri o res.

Impor ta des ta car que a pre sen te pro pos ta de
emen da à Cons ti tu i ção faz in clu ir, en tre os di re i tos e ga -
ran ti as in di vi du a is enu me ra dos no art 5º da Cons ti tu i-
ção, como di re i to pú bli co sub je ti vo, o que de no mi na du -
ra ção ra zoá vel do pro ces so, além dos me i os que ga ran-
tam a ce le ri da de de sua tra mi ta ção (do pro ces so).

A con ces são aos tri bu na is su pe ri o res de nor ma
pe cu li ar, dis tin ta da que la dos ju í zes de pri me i ra ins -
tân cia e dos tri bu na is de se gun da ins tân cia, além de
im pli car inex pli cá vel que bra do prin cí pio iso nô mi co
en tre os ma gis tra dos, con tri bu i rá, cer ta men te, para
re tar dar o an da men to dos pro ces sos sob apre ci a ção
dos tri bu na is su pe ri o res.

Por tais ra zões, con cla ma mos às Se nho ras e
aos Se nho res Se na do res a apro var a pre sen te emen -
da, a qual, sim ples men te, faz re to mar ao tex to o en -
ten di men to so bre a ma té ria ado ta do pela Câ ma ra dos 
De pu ta dos.

Sala das Ses sões, – Se na dor Ro ber to Fre i re – 
Ma u ro Mi ran da – Pa u lo Sou to – Lú cio Alcân ta ra –
Anto nio Car los Jú ni or – Amir Lan do – Ney Su as-
su na – Ro meu Tuma – Ge ral do Althoff – Pa u lo
Har tung – Ro ber to Re quião – Arlin do Por to – Jéf -
fer son Pe res – Ro me ro Jucá – Car los Be zer ra –
La u ro Cam pos – He lo í sa He le na – Ger son Ca ma-
ta – José Fo ga ça – Ro ber to Sa tur ni no – Edu ar do
Su plicy – Lú dio Co e lho – José Agri pi no – Luis
Otá vio – Ca sil do Mal da ner – Pe dro Si mon – Car -
los Pa tro cí nio – Lind berg Cury – Osmar Dias –
Iris Re zen de.

EMENDA Nº 162 – PLEN
(À PEC nº 29, de 2000)

Acres cen te-se ao art. 94 da Cons ti tu i ção Fe de-
ral, nos ter mos do que dis põe o art. 10 da PEC nº 29,
de 2000, os se guin tes pa rá gra fos, re de no mi nan do-se
o atu al pa rá gra fo úni co como § 1º:

Art. 94....................................................
..............................................................
§ 2º No pre en chi men to das va gas nos

tri bu na is, a cada cin co va gas se rão des ti na-
das as qua tro pri me i ras à ma gis tra tu ra de
car re i ra e a quin ta, al ter na da men te, a ad vo-
ga do ou mem bro do Mi nis té rio Pú bli co res-
pec ti vo.

§ 3º Não po de rá in te grar a lis ta a que
se re fe re este ar ti go quem, nos três anos
an te ri o res, haja exer ci do qua is quer ou tros
car gos re fe ri dos no art. 101, bem como
seus cor res pon den tes no âm bi to dos Esta-
dos e do Dis tri to Fe de ral. (NR)

Jus ti fi ca ção

A pre sen te emen da tem dois ob je ti vos: com o
acrés ci mo do § 2º pre ten de-se so lu ci o nar em de fi ni ti-
vo os gra ves pro ble mas de cor ren tes do di vi sor re la ti-
vo ao quin to cons ti tu ci o nal, no ta da men te em tri bu na is
onde ocor rem fra ções, to man do cla ra a des ti na ção do 
quan ti ta ti vo de va gas à ma gis tra tu ra de car re i ra ou
aos in gres sos das va gas clas sis tas, evi tan do in ter pre-
ta ções que têm oca si o na do, em di ver sos tri bu na is, a
re du ção do nú me ro de ma gis tra dos de car re i ra.

A in tro du ção do § 3º ob je ti va har mo ni zar a re gra
apro va da pela CCJ do Se na do para in gres so no Su -
pre mo Tri bu nal Fe de ral com o dis po si ti vo cons ti tu ci o-
nal que tra ta do aces so de in te gran tes da Advo ca cia e 
do Mi nis té rio Pú bli co nos tri bu na is su pe ri o res, TRF e
TJ es ta du a is e do DF. A mu dan ça es ta be le ce, tam -
bém para es ses tri bu na is, re gra de vi tal im por tân cia
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con cer nen te à ve da ção de com po si ção da lis ta para
in gres so pelo de no mi na do “quin to cons ti tu ci o nal” por
quem te nha pre su mi da re la ção com os co le gi a dos
res pon sá ve is pela es co lha ou com a au to ri da de com -
pe ten te para a no me a ção.

Sala de Ses sões, – Ro ber to Fre i re – Anto nio
Car los Ju ni or – Pa u lo Sou to – Car los Wil son – Fer -
nan do Be zer ra – Emi lia Fer nan des – Ge ral do Cân -
di do – Ma ri na Sil va – José Edu ar do Du tra – Fran -
ce li no Pe re i ra – Wal deck Orne las – Pe dro Si mon –
Gil van Bor ges – Jef fer son Pe res – Ju vên cio da
Fon se ca – Le o mar Qu in ta ni lha – Osmar Dias – Ma -
u ro Mi ran da – Edu ar do Su plicy – Lind berg Cury –
Lú cio Alcân ta ra – Lú dio Co e lho – Luiz Otá vio –
Ro meu Tuma – José Fo ga ça – Ca sil do Mal da ner.

EMENDA Nº 163  – PLEN
(À PEC nº 29, de 2000)

Acres ça-se, ao fi nal do pa rá gra fo úni co do art.
94 da Cons ti tu i ção, a ex pres são, fin do o pra zo, ca be rá
ao Pre si den te do Tri bu nal a no me a ção, ob ser va da a
or dem con ti da na lis ta. (NR)

Jus ti fi ca ção

Pro po mos, com a pre sen te emen da, re sol ver o
pro ble ma que pos sa ser ca u sa do por even tu al inér cia
do Che fe do Po der Exe cu ti vo na in di ca ção da vaga
em ór gão ju di ciá rio con cer nen te ao cha ma do “quin to
cons ti tu ci o nal”.

Assim, quan do o Che fe do Po der Exe cu ti vo não
efe ti var a es co lha no pra zo es ti pu la do pela Cons ti tu i-
ção, ca be rá ao Pre si den te do Tri bu nal res pec ti vo
fazê-lo, em obe diên cia à or dem con ti da na lis ta.

Sala da Ses são,   . – Ro ber to Fre i re – Pa u lo
Sou to – Anto nio Car los Jú ni or – Car los Wil son –
Fer nan do Be zer ra – Emi lia Fer nan des – Ge ral do
Cân di do – Ma ri na Sil va – José Edu ar do Du tra –
Wal deck Orne las – Pe dro Si mon – Gil van Bor ges –
Jef fer son Pe res – Ju vên cio da Fon se ca – Le o mar
Qu in ta ni lha – Osmar Dias – Ma u ro Mi ran da – Edu -
ar do Su plicy – Lind berg Cury – Lú cio Alcân ta ra –
Lú dio Co e lho – Luiz Otá vio – Ro meu Tuma – José
Fo ga ça – Ca sil do Mal da ner – Jo nas Pi nhe i ro –
João Alber to.

EMENDA Nº 164 – PLEN
(À PEC nº 29, de 2000)

Dê-se ao pa rá gra fo úni co do art. 101 da Cons ti-
tu i ção, na for ma do art. 15 da PEC nº 29, de 2001, a
se guin te re da ção:

“Art. 101. ...............................................
..............................................................

Pa rá gra fo úni co. Os Mi nis tros do Su-
pre mo Tri bu nal Fe de ral se rão no me a dos
pelo Pre si den te da Re pú bli ca, para cum prir
man da to de dez anos, de po is de apro va da a 
es co lha por três quin tos do Se na do Fe de ral,
ve da da a re con du ção.”

Jus ti fi ca ção

O pro pó si to da pre sen te emen da é du plo: de um
lado pre ten de mos con tri bu ir à per ma nen te re no va ção
do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral e, as sim, da ju ris pru-
dên cia cons ti tu ci o nal bra si le i ra, me di an te o es ta be le-
ci men to de um man da to de dez anos para os Mi nis-
tros des se Tri bu nal. Enten de mos que a per ma nên cia
no Su pre mo Tri bu nal, por dé ca das, de ju í zes, em bo ra
pos sa ser vir à es ta bi li da de ju rí di ca, não se pres ta ao
fim que ora al me ja mos, qual seja, a per ma nen te re no-
va ção dos Mi nis tros des sa Cor te, pos si bi li tan do uma
ma i or apro xi ma ção en tre o Bra sil le gal – e ju ris pru-
den ci al – e o Bra sil real, que an se ia por um Po der Ju -
di ciá rio mais pró xi mo do ci da dão.

De ou tra par te, pre ten de mos man ter o pro ces so
mais ri go ro so para a apro va ção, pelo Se na do Fe de-
ral, do nome do Mi nis tro in di ca do pelo Pre si den te da
Re pú bli ca.Atu al men te, bas ta o voto fa vo rá vel da ma i-
o ria sim ples do Se na do. Pela pro pos ta que ora apre -
sen ta mos, e que tem como base o quo rum cons ti tu-
ci o nal exi gi do para a apro va ção de emen da à Cons ti-
tu i ção, o nome in di ca do so men te será apro va do se
me re cer a con fi an ça de três quin tos des ta Casa, con -
tex to que, a nos so ju í zo, va lo ri za não ape nas o Se na-
do da Re pú bli ca, como o pró prio nome in di ca do, que
terá sua apro va ção re sul tan te de um apo io mais am -
plo e ex pres si vo. Vale di zer que o quo rum qua li fi ca do
já foi aca ta do pela CCJ, a par tir de emen da apre sen-
ta da pelo Se na dor José Edu ar do Du tra, nos ter mos
do pa re cer do re la tor. A atu al re da ção pro cu ra ape nas
vin cu lar o man da to de dez anos aos Mi nis tros sub me-
ti dos ao novo quo rum, ga ran tin do-se as sim a vi ta li ci e-
da de dos atu a is in te gran tes da Cor te Su pre ma.

O Se na do Fe de ral não pode com por tar-se, di -
an te de tal im por tan te ma té ria, como um mero car tó-
rio de re gis tro de in di ca ções pre si den ci a is. Para o res -
ga te do pa pel subs tan ci al que a Cons ti tu i ção lhe con -
fe re, so li ci ta mos aos in te gran tes des ta Casa o apo io
im pres cin dí vel à apro va ção des ta emen da.

Sala das Ses sões, – Ro ber to Fre i re – Osmar
Dias – Lind berg Cury – José Edu ar do Du tra – Ma u-
ro Mi ran da – He lo í sa He le na – José Fo ga ça –
Anto nio Car los Va la da res – Edu ar do Su plicy – Lú -
cio Alcân ta ra – Ro meu Tuma – Car los Be zer ra –
Ro ber to Sa tur ni no – Artur da Tá vo la – Car los Pa -
tro cí nio – Ma ria do Car mo Alves – Mo re i ra Men des
– Gil ber to Mes tri nho – Fran ce li no Pe re i ra – Se bas-
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tião Ro cha – Pa u lo Har tung – Ge ral do Cân di do –
Ca sil do Mal da ner – Ade mir Andra de – Emi lia Fer -
nan des – Ro ber to Re quião – Álva ro Dias.

EMENDA Nº 165 – PLEN
(À PEC nº 29, de 2000)

Dê-se ao in ci so I do § 1º do art. 105, cons tan te
do art. 21 da PEC nº 29, de 2000, a se guin te re da ção:

Art. 105..................................................
§ 1º .......................................................
I – a Esco la Na ci o nal de For ma ção e

Aper fe i ço a men to de Ma gis tra dos, den tre ou -
tras fun ções, es ta be le cer nor mas ge ra is re -
la ti vas aos cur sos ofi ci a is para o in gres so e
pro mo ção na car re i ra.

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

Jus ti fi ca ção

O tex to apro va do pela Câ ma ra dos De pu ta dos
(A Esco la de For ma ção e Aper fe i ço a men to de Ma gis-
tra dos, ca ben do-lhe, den tre ou tras fun ções, re gu la-
men tar os cur sos ofi ci a is para o in gres so e pro mo ção
na car re i ra) fere a au to no mia dos Esta dos, en fra que-
ce o sis te ma fe de ra ti vo e des pre za a ne ces si da de de
con si de ra ção das pe cu li a ri da des nos Esta dos.

O tex to ora pro pos to, ao con trá rio, ajus ta-se ao
sis te ma de com pe tên ci as con cor ren tes, ado ta do pela 
Cons ti tu i ção Fe de ral (art. 24, § 1º), pois pre ser va a
atri bu i ção das es co las es ta du a is e re gi o na is de dis-
por so bre seus pró pri os cur sos de pre pa ra ção ao in -
gres so e à pro mo ção na car re i ra da ma gis tra tu ra, en -
quan to se re ser va à Esco la Na ci o nal a ins ti tu i ção de
nor mas ge ra is.

Sala de Ses sões, – Ro ber to Fre i re – Pa u lo
Sou to – Anto nio Car los Jú ni or – Car los Wil son –
Fer nan do Be zer ra – Emi lia Fer nan des – Ge ral do
Cân di do – Ma ri na Sil va – José Edu ar do Du tra –
Wal deck Orne las – Pe dro Si mon – Gil van Bor ges – 
Jéf fer son Pe res – Ju vên cio da Fon se ca – Le o mar
Qu in ta ni lha – Osmar Dias – Ma u ro Mi ran da – Edu -
ar do Su plicy – Lind berg Cury – Lú cio Alcân ta ra –
Lu dio Co e lho – Luiz Otá vio – Ro meu Tuma – José
Fo ga ça – Ca sil do Mal da ner – Jo nas Pi nhe i ro –
João Alber to.

EMENDA Nº 166 – PLEN
(À PEC nº 29, de 2000)

Acres ça-se ao art. 115 da Cons ti tu i ção Fe de ral,
nos ter mos do art. 30 da PEC nº 29, de 2000, o se -
guin te in ci so X, re nu me ran do-se os de ma is:

Art. 115..................................................
..............................................................

X – a exe cu ção, de ofí cio, das mul tas
por in fra ção à le gis la ção tra ba lhis ta, re co-
nhe ci da em sen ten ça que pro fe rir.

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

Jus ti fi ca ção

Pela pre sen te emen da pre ten de-se a in clu são
de novo in ci so ao art. 115 da Cons ti tu i ção, para es ta-
be le cer a com pe tên cia da Jus ti ça do Tra ba lho para
exe cu tar, ela pró pria, mul tas de ca rá ter ad mi nis tra ti vo
em ra zão de fa tos ve ri fi ca dos no trans cor rer da ins tru-
ção pro ces su al e as sim de cla ra dos como ilí ci to tra ba-
lhis ta em sen ten ça que vier a pro fe rir.

Co ti di a na men te, a Jus ti ça do Tra ba lho con fron-
ta-se com a inob ser vân cia de pre ce i tos tra ba lhis tas
que, em bo ra co mi na dos com mul tas, exi gem re pre-
sen ta ção à De le ga cia do Tra ba lho, por ofí cio, quan do
po de ria o pró prio Juiz do Tra ba lho de fi nir e exe cu tar
pe nas de cor ren tes de de ci sões ju di ci a is.

Com isso, ha ve ria o du plo efe i to be né fi co: li be-
rar-se-ia a Fis ca li za ção do Tra ba lho para ati vi da des
pró pri as e im pri mir-se-ia ma i or ra pi dez à cor re ção de
pro ce di men tos em pre sa ri a is ina de qua dos, me di an te
a apli ca ção de mul tas ad mi nis tra ti vas pelo pró prio ór -
gão já in cum bi do da aná li se das in fra ções tra ba lhis-
tas: a Jus ti ça do Tra ba lho.

Sala das Ses sões, – Ro ber to Fre i re – Ma u ro
Mi ran da – Amir Lan do – Lu cio Alcân ta ra – Ney Su -
as su na – Mar lu ce Pin to – Pa u lo Sou to – Anto nio
Car los Ju ni or – Ro meu Tuma – Ge ral do Althoff –
Pa u lo Har tung – Arlin do Por to – Jo nas Pi nhe i ro –
Jef fer son Pe res – Ro me ro Jucá – Car los Be zer ra –
La u ro Cam pos – He lo í sa He le na – Ger son Ca ma ta
– José Fo ga ça – Ro ber to Sa tur ni no – Edu ar do Su -
plicy – Lú dio Co e lho – José Agri pi no – Luiz Otá vio
– Ca sil do Mal da ner – Gil van Bor ges – Pe dro Si-
mon – Car los Pa tro ci nio – Lind berg Cury – Osmar
Dias – Iris Re zen de – Ro ber to Re quião.

EMENDA Nº 167-PLEN
(À PEC Nº 29, DE 2000)

Dê-se ao art. 109 da Cons ti tu i ção Fe de ral, nos
ter mos do que dis põe o art. 25 da PEC nº 29, de 2000, 
a se guin te re da ção:

“Art. 25. .................................................
Art. 109..................................................
XII – as ca u sas re la ti vas a di re i tos hu-

ma nos a que se re fe re o § 5º des te ar ti go;
XIII – os cri mes pra ti ca dos em de tri-

men to de bens ou in te res ses sob tu te la de
ór gão fe de ral de pro te ção dos di re i tos hu-
ma nos, nos ter mos da lei;
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XIV – o cri me de re du zir al guém a con -
di ção aná lo ga à de es cra vo;

..............................................................
§ 5º Nas hi pó te ses de gra ve vi o la ção

de di re i tos hu ma nos, o Pro cu ra dor-Ge ral da
Re pú bli ca, com a fi na li da de de as se gu rar o
cum pri men to de obri ga ções de cor ren tes de
tra ta dos in ter na ci o na is de di re i tos hu ma nos
dos qua is o Bra sil seja par te, po de rá sus ci-
tar, pe ran te o Su pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça,
em qual quer fase do in qué ri to ou pro ces so,
in ci den te de des lo ca men to de com pe tên cia
para a Jus ti ça Fe de ral.

§ 6º O Bra sil se sub me te à ju ris di ção
de Tri bu nal Pe nal Inter na ci o nal a cuja cri a-
ção te nha ma ni fes ta do ade são. (NR)

Jus ti fi ca ção

A emen da à PEC nº 29, de 2000, que ora ofe re-
ce mos, in se re o cri me de re du ção a con di ção aná lo ga
à de es cra vo (art. 149 do Có di go Pe nal) en tre aque les
que de vem ser da com pe tên cia dos ju í zes fe de ra is,
so bre tu do por con fi gu rar um de li to que de gra da e avil -
ta mo ral e so ci al men te a sua ví ti ma.

A tu te la do sta tus li ber ta tis in de pen de da von -
ta de do in di ví duo, uma vez que se en con tra abo li da a
es cra vi dão nas na ções ci vi li za das.

O cri me de re du ção a con di ção aná lo ga à de es -
cra vo ”con sis te em sub me ter in te gral men te a ví ti ma
ao po der de dis po si ção do agen te“, con for me cons ta
do li vro ”Có di go Pe nal e sua Inter pre ta ção Ju ris pru-
den ci al“, de au to ria de Alber to Sil va Fran co e ou tros.

Tra ta-se de pri va ção da li ber da de em ma i or ex -
ten são, e não ape nas de sim ples en car ce ra men to ou
cons tran gi men to.

Ana li san do a mes ma ma té ria, a ex po si ção de
mo ti vos que acom pa nha o Có di go Pe nal Ita li a no es -
cla re ce que ”en tre o cul pa do e a ví ti ma es ta be le ce-se,
em subs tân cia, uma re la ção tal que o pri me i ro ad qui-
re so bre o se gun do com ple to se nho rio e do mí nio,
anu lan do-lhe a li ber da de em seu con te ú do in te gral,
as se nho re an do-se com ple ta men te de sua per so na li-
da de.“

A es cra vi dão por dí vi da e tra ba lho for ça do não
são res quí ci os do pas sa do em fa zen das re mo tas e
atra sa das, mas en con tram-se nos des ma ta men tos,
na pro du ção de car vão, nos se rin ga is e ga rim pos, em
pro je tos com in cen ti vos fis ca is de ban cos e mul ti na ci-
o na is (conf. Estu dos de Ali son Sul ton, Tra ba lhos
Escra vos).

Pes qui sas da Co mis são Pas to ral da Ter ra de-
mons tram que o ho mem po bre tem sido fa cil men te
ma ni pu la do por em pre i te i ras que os con ven cem a ir
tra ba lhar em fa zen da ou pro pri e da de ru ral, nor mal-
men te bem dis tan te da sua ter ra na tal.

Os tra ba lha do res ru ra is se guem com pro mes-
sas atra ti vas de em pre go e sa lá rio, mas de po is que
en tram nas fa zen das, é que se dão con ta da si tu a ção
de en di vi da men to por con ta de des pe sas com vi a-
gem, can ti na e fer ra men tas. Mi lha res de pes so as têm
sido en ga na das e so fri do mu i to nes sa si tu a ção, du-
ran te mu i tos anos. Mu i tos, quan do ten tam sair do ca ti-
ve i ro, são tor tu ra dos e até mor tos (da dos da Co mis-
são da Pas to ral da Ter ra, 2000).

A sub con tra ta ção por em pre i te i ros de
mão-de-obra, os re cru ta men tos a lon ga dis tân cia, o
iso la men to dos lo ca is de tra ba lho, o pa ga men to por
pro du ção e as com pras de sub sis tên cia vin cu la das à
em pre sa ou fa zen da do pró prio pa trão têm le va do
mu i tas pes so as a si tu a ções de es cra vi dão por dí vi da.

De ma is dis so, as nor mas e con ven ções in ter na-
ci o na is ra ti fi ca das pelo Bra sil con de nam a prá ti ca do
tra ba lho es cra vo e de mons tram a in dig na ção do mun -
do em re la ção ao tema.

A De cla ra ção Uni ver sal dos Di re i tos Hu ma nos
de ter mi na no art. IV, que ”nin guém será man ti do em
es cra vi dão ou ser vi dão; a es cra vi dão e o trá fi co de
es cra vos se rão pro i bi dos em to das as suas for mas“.
No art. XXIII, a mes ma De cla ra ção dis põe que ”toda
pes soa tem di re i to ao tra ba lho, à li vre es co lha de em -
pre go, a con di ções jus tas e fa vo rá ve is de tra ba lho.

A Orga ni za ção Inter na ci o nal do Tra ba lho (OIT)
tem fe i to crí ti cas à le gis la ção bra si le i ra, no ta da men te
ao art. 149 do Có di go Pe nal, que é mar ca do pela ge -
ne ra li da de, di fi cul tan do a de fi ni ção do que é re du zir à
con di ção aná lo ga de es cra vo e, con se qüen te men te,
as ações de pre ven ção e re pres são ao tra ba lho for ça-
do no Bra sil.

Os prin cí pi os cons ti tu ci o na is de no tam a con de-
na ção à prá ti ca do tra ba lho for ça do, como se ob ser va
pelo des ta que que se dá, na Lei Ma i or, ao res pe i to à
dig ni da de da pes soa hu ma na; aos va lo res so ci a is do
tra ba lho e da li vre ini ci a ti va; à cons tru ção de uma so -
ci e da de li vre, jus ta e so li dá ria; à pro mo ção do bem de
to dos, sem pre con ce i tos de ori gem, raça, sexo, cor,
ida de e qua is quer ou tras for mas de dis cri mi na ção; à
pre va lên cia dos di re i tos hu ma nos; e ao di re i to à vida,
à li ber da de e à igual da de, den tre ou tros.

Ape sar da na tu re za co ne xa en tre o cri me de re -
du ção à con di ção aná lo ga à de es cra vo e os cri mes
con tra a or ga ni za ção do tra ba lho, fal ta fun da men to
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cons ti tu ci o nal, para que o jul ga men to da que le seja da 
com pe tên cia da Jus ti ça Fe de ral. A atu a ção efi caz do
Po der Ju di ciá rio nes ses ca sos cons ti tu i rá fa tor pri-
mor di al, jun to com a dos ou tros Po de res, para a er ra-
di ca ção de vi o la ções da dig ni da de hu ma na e da li ber-
da de de tra ba lho.

Di an te de tais ar gu men tos, ofe re ce mos a pre-
sen te emen da, para que as con du tas que con fi gu ram
o cri me de re du ção a con di ção aná lo ga à de es cra vo
se jam am pla men te in ves ti ga das pela ju ris di ção fe de-
ral, ga ran tin do-se efe ti va men te a cons tru ção de uma
so ci e da de li vre, jus ta e so li dá ria, em nos so Pais.

Sala das Ses sões, – Wal deck Orne las – Be ní-
cio Sam pa io –  Anto nio Car los Jú ni or –  Jéf fer son
Pe res –  José Fo ga ça –  Osmar Dias –  José Edu ar-
do Su tra –  Ro meu Tuma –  Car los Pa tro cí nio –  Pa -
u lo Sou to –  Ro ber to Re quião –  Ro ber to Sa tur ni-
no –  José Agri pi no –  Ma ria do Car mo Alves –  Ari
Stad ler –  Adir Car do so Gen til –  Re gi nal do Du ar te
–  Ca sil do Mal da ner –  Ro me ro Jucá –  Sér gio Ma -
cha do –  Re nan Ca lhe i ros –  Val mir Ama ral –  Car -
los Be zer ra –  He lo í sa He le na –  Anto nio Car los
Va la da res –  Ju vên cio da Fon se ca –  Ade mir
Andra de –  Ney Su as su na –  Wel ling ton Ro ber to – 
Ro nal do Cu nha Lima.

EMENDA Nº 168 – PLEN
(À PEC nº 29, de 2000)

Acres cen te-se o se guin te in ci so XV ao art. 93 da 
Cons ti tu i ção Fe de ral, cons tan te do art. 6º da Pro pos-
ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 29, de 2000:

“Art. 6º ...................................................
..............................................................
“Art. 93. .................................................
..............................................................
XV – os pre si den tes e os vice-pre si-

den tes dos Tri bu na is de se gun do grau se rão
ele i tos pe los ju í zes a eles vin cu la dos, in clu-
si ve os de pri me i ra ins tân cia, ve da da a re e-
le i ção.“ (NR)

Jus ti fi ca ção

A pre sen te Emen da tem o ob je ti vo de es ta be le-
cer que os pre si den tes e os vice-pre si den tes dos Tri -
bu na is de se gun do grau se rão ele i tos pe los ju í zes a
eles vin cu la dos, in clu si ve os de pri me i ra ins tân cia, ve -
da da a re e le i ção.

To dos os ju í zes são igual men te mem bros do Po -
der Ju di ciá rio, não ha ven do ra zão ade qua da para que 
os ma gis tra dos de pri me i ra ins tân cia per ma ne çam
ali ja dos do pro ces so de de fi ni ção das pri o ri da des ad -

mi nis tra ti vas que com pe te aos tri bu na is pelo dis pos to
no ad. 96 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Com o pro ce di men to que ora pro po mos para a
es co lha do Pre si den te e do Vice-Pre si den te dos tri bu-
na is de se gun do grau se esta ga ran tin do o ne ces sá rio
de ba te so bre as pri o ri da des ad mi nis tra ti vas que de-
vam ser ado ta das no âm bi to de cada ór gão ju di ci al.

Além dis so, será am pli a do o con tro le so bre a
ges tão ad mi nis tra ti va dos ór gãos do Po der Ju di ciá rio,
já que se rão am pli a dos os par ti ci pan tes des se pro-
ces so.

So bre o as sun to, cabe ain da re gis trar que o atu -
al mo de lo de or ga ni za ção ad mi nis tra ti va do Ju di ciá-
rio, ex ces si va men te ver ti ca li za do, vem re ve lan do inú -
me ras fa lhas. Para ci tar exem plos, ve jam-se os ca sos
es ca bro sos de que teve co nhe ci men to esta Casa, por 
in ter mé dio da ”CPI do Ju di ciá rio“ re a li za da há pou co.

Cabe ain da ano tar que, vi san do a man ter a efi cá-
cia da ação dis ci pli nar, a pro pos ta em ques tão não al -
can ça a fun ção de cor re ge dor, que con ti nu a rá a ser es -
co lhi do se gun do as re gras vi gen tes em cada Tri bu nal.

Como con clu são, ante o ex pos to, so li ci ta mos o
apo io dos no bres Co le gas para a apro va ção da pre -
sen te Emen da à PEC nº 29/2000.

Sala das Ses sões, – Se na dor Ro ber to Re-
quião – Osmar Dias – Se bas tião Ro cha – Luiz Otá -
vio – He lo í sa He le na – Emí lia Fer nan des – Pe dro
Si mon – Álva ro Dias – Ari Stad ler – Ma u ro Mi ran da
– Ro ber to Sa tur ni no – Lú cio Alcân ta ra – Ge ral do
Cân di do – Gil vam Bor ges – José Fo ga ça – Tião Vi -
a na – Edu ar do Su plicy – José Edu ar do Du tra – Ma -
ri na Sil va – Car los Pa tro cí nio – Lind berg Cury –
Le o mar Qu in ta ni lha – Ney Su as su na – Ro meu
Tuma – Ge ral do Althoff – Amir Lan do – Ro nal do
Cu nha Lima – La u ro Cam pos.

 EMENDA Nº 169 – PLEN
(À PEC nº 29, de 2000)

Su pri ma-se, na re da ção dada pelo art. 17 da
Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 29, de 2000, o
in ci so II do pa rá gra fo úni co do art. 105 da Cons ti tu i-
ção Fe de ral e, em de cor rên cia, acres cen te-se o se-
guin te § 4º ao art. 107 da Cons ti tu i ção Fe de ral, na re -
da ção dada pelo art. 18 da Pro pos ta de Emen da à
Cons ti tu i ção aci ma re fe ri da:

“Art. 18. .................................................
............................................................”
“Art. 107. ...............................................
..............................................................
§ 4º O Con se lho da Jus ti ça Fe de ral será 

in te gra do pe los Pre si den tes dos Tri bu na is Re -
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gi o na is Fe de ra is e por um juiz de cada re gião,
de pri me i ra ou se gun da ins tân cia, ele i tos pe-
los pró pri os pa res para um man da to de dois
anos, ve da da a re e le i ção, ca ben do-lhe exer-
cer a co or de na ção e su per vi são da Jus ti ça
Fe de ral, nos ter mos da lei.“

Jus ti fi ca ção

A pre sen te emen da tem o ob je ti vo de trans fe rir o 
Con se lho da Jus ti ça Fe de ral para o âm bi to da Jus ti ça
Fe de ral stric to sen su.

Com efe i to, hoje, como é sa bi do, esse Con se lho
fun ci o na jun to ao Su pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça – STJ,
que, não obs tan te te nha en tre suas atri bu i ções a de
fun ci o nar como ins tân cia su pe ri or da le gis la ção fe de-
ral, não é exa ta men te um Tri bu nal de Jus ti ça Fe de ral,
até mes mo por que lhe cabe tam bém a fun ção de ins -
tân cia su pe ri or da Jus ti ça es ta du al.

Ade ma is, cabe re gis trar que a Pro pos ta de
Emen da a Cons ti tu i ção está pro pon do a cons ti tu i ção
do Con se lho Na ci o nal de Jus ti ça, cujo po der de sin di-
cân cia abran ge rá todo o Po der Ju di ciá rio e que, in clu-
si ve, terá como Cor re ge dor um Mi nis tro do STJ.

Des sa for ma, en ten de mos como ple na men te
jus ti fi ca da a pre sen te pro pos ta no sen ti do de trans fe-
rir o Con se lho da Jus ti ça Fe de ral para a ór bi ta es pe cí-
fi ca da Jus ti ça Fe de ral de pri me i ra e se gun da ins tân-
ci as.

Como con clu são, ante o ex pos to, so li ci ta mos o
apo io dos no bres Co le gas para a apro va ção da pre -
sen te emen da à PEC nº 29/2000.

Sala das Ses sões, – Se na dor Ro ber to Re-
quião – Osmar Dias – Se bas tião Ro cha – Luiz Otá -
vio – He lo í sa He le na – Emi lia Fer nan des – Pe dro
Si mon – Edi son Lo bão – Alva ro Dias – Ari Stadl der
– Ma u ro Mi ran da – Jéf fer son Pe res – Ro ber to Sa -
tur ni no – Lú cio Alcân ta ra – Ge ral do Cân di do – Gil -
vam Bor ges – José Fo ga ça – Tião Vi a na – Edu ar do
Su plicy – José Edu ar do Du tra – Ma ri na Sil va –
Car los Pa tro cí nio Lind berg Cury – Le o mar Qu in ta-
ni lha – Ney Su as su na – Ro meu Tuma – Ge ral do
Althoff – Amir Lan do – Ro nal do Cu nha Lima – La -
u ro Cam pos.

EMENDA Nº 170 – PLEN
(À PEC nº 29, de 2000)

Dê-se a se guin te re da ção ao art. 27 da Pro pos ta
de Emen da à Cons ti tu i ção nº 29, de 2000:

“Art. 27. O art. 120 da Cons ti tu i ção Fe -
de ral pas sa a vi go rar com a se guin te re da-
ção:

“Art. 120. ...............................................

..............................................................
§ 1º Ha ve rá um Tri bu nal Re gi o nal Ele i-

to ral na ca pi tal de cada Esta do e no Dis tri to
Fe de ral.

I – Os Tri bu na is Re gi o na is Ele i to ra is
com por-se-ão:

a) de um juiz den tre os de sem bar ga-
do res do Tri bu nal de Jus ti ça;

b) de um juiz de di re i to, es co lhi do pelo
Tri bu nal de Jus ti ça;

II – de dois ju í zes den tre os do Tri bu nal
Re gi o nal Fe de ral com sede na ca pi tal do
Esta do ou no Dis tri to Fe de ral, ou, não ha-
ven do, de ju í zes fe de ra is, es co lhi dos, em
qual quer caso, pelo Tri bu nal Re gi o nal Fe de-
ral res pec ti vo;

III – de um juiz fe de ral lo ta do na res-
pec ti va Se ção Ju di ciá ria, es co lhi do pelo Tri-
bu nal Re gi o nal Fe de ral;

IV – por no me a ção, pelo Pre si den te da 
Re pú bli ca, de dois ju í zes den tre ad vo ga dos
de no tá vel sa ber ju rí di co e re pu ta ção ili ba-
da, in di ca dos em lis ta trí pli ce, para cada
vaga, pela Ordem dos Advo ga dos do Bra sil.

§ 2º O Tri bu nal Re gi o nal Ele i to ral será
pre si di do pelo De sem bar ga dor.

§ 3º A fun ção de Cor re ge dor Re gi o nal
Ele i to ral será exer ci da por um dos ju í zes fe -
de ra is, ele i to pelo pró prio Tri bu nal.“

Jus ti fi ca ção

A pre sen te emen da tem o ob je ti vo de am pli ar a
pre sen ça de ma gis tra dos fe de ra is na com po si ção
dos Tri bu na is Re gi o na is Ele i to ra is – TRE.

Com efe i to, como é sa bi do, os TRE, ape sar de
se rem cor tes de uma Jus ti ça Fe de ral, têm a sua com -
po si ção ma jo ri tá ria for ma da por ma gis tra dos es ta du-
a is. Atu al men te, seis dos seus sete ju í zes têm suas
in ves ti du ras de pen den tes de de ci sões dos Tri bu na is
de Jus ti ça es ta du a is. Isso tem le va do, por ve zes, a ali -
nha men tos even tu a is, com che fes po lí ti cos lo ca is, em 
de tri men to do prin cí pio da in de pen dên cia do Po der
Ju di ciá rio.

Des sa for ma, a pro pos ta que ora sub me te mos à 
apre ci a ção dos ilus tres co le gas pro cu ra ado tar uma
com po si ção dos TRE me nos li ga da à Jus ti ça es ta du-
al, ao am pli ar, de um para três, os mem bros des ses
tri bu na is que têm as sen to na Jus ti ça Fe de ral.

Ade ma is, pro po mos a ma nu ten ção de um De-
sem bar ga dor na pre si dên cia da cor te ele i to ral es ta du al,
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em bo ra te nha mos o en ten di men to de que a Cor re ge do-
ria deva fi car sob o man to de ma gis tra do fe de ral, a
exem plo do que ocor re no Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral,
que tem como res pon sá vel pela sua ati vi da de cor re i ci o-
nal um mi nis tro do Su pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça.

Ante o ex pos to, so li ci ta mos o apo io dos no bres
Co le gas para a apro va ção da pre sen te Emen da à
PEC nº 29/2000.

Sala das Ses sões, – Ro ber to Re quião -Osmar
Dias – Se bas tião Ro cha – Luiz Ota vio – He lo í sa
He le na – Emí lia Fer nan des – Alva ro Dias – Ari
Stad ler – Ma u ro Mi ran da – Jef fer son Pe res – Ro -
ber to Sa tur ni no – Lú cio Alcân ta ra – Ge ral do Cân -
di do – Gil van Bor ges – José Fo ga ça – Tião Vi a na – 
Edu ar do Su plicy – José Car los Du tra – Ma ri a na
Sil va – Car los Pa tro cí nio Lind berg Cury – Le o mar
Qu in ta ni lha – Ney Su as su na – Ro meu Tuma – Ge -
ral do Althoff – Amir Lan do – Ro nal do Cu nha Lima
– La u ro Cam pos.

EMENDA Nº 171 – PLEN
(À PEC nº 29, de 2000)

Acres cen te-se ao art. 101 da Cons ti tu i ção Fe de-
ral o se guin te § 2º, re nu me ran do-se como § 1º o pa rá-
gra fo úni co:

“Art. 101. ...............................................
..............................................................
§ 2º A es co lha de Mi nis tro do Su pre mo

Tribu nal Fe de ral será pre ce di da de edi tal em 
que se fa cul ta rá a apre sen ta ção de su ges-
tões fun da men ta das de no mes por par te de
par ti dos po lí ti cos com re pre sen ta ção no
Con gres so Na ci o nal, fa cul da des de Di re i to,
en ti da des de âm bi to na ci o nal cons ti tu í das
há mais de cin co anos, bem como as so ci a-
ções re pre sen ta ti vas dos ma gis tra dos,
mem bros do Mi nis té rio Pú bli co e ad vo ga-
dos.” (NR)

Jus ti fi ca ção

A pre sen te emen da tem o ob je ti vo de ins ti tu ci o-
na li zar no seio das en ti da des de di re i to a dis cus são
so bre a in di ca ção de Mi nis tro do Su pre mo Tri bu nal
Fe de ral.

Nes se sen ti do, es ta mos pro pon do que a es co-
lha de Mi nis tro da nos sa Cor te Su pre ma seja pre ce di-
da de edi tal em que se fa cul ta rá a apre sen ta ção de
su ges tões fun da men ta das de no mes por par te de
par ti dos po lí ti cos com re pre sen ta ção no Con gres so
Na ci o nal, fa cul da des de Di re i to, en ti da des de âm bi to
na ci o nal cons ti tu í das há mais de cin co anos, bem

como as so ci a ções re pre sen ta ti vas dos ma gis tra dos,
mem bros do Mi nis té rio Pú bli co e ad vo ga dos.

Des sa for ma, cre mos, es tar-se-á de mo cra ti zan-
do o pro ces so de pre en chi men to das va gas de Mi nis-
tro do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, na me di da em que
às en ti da des de di re i to será fa cul ta do in di car no mes
para com por o nos so Tri bu nal Ma i or, des de que haja a 
de vi da fun da men ta ção das ra zões pe las qua is a en ti-
da de está apre sen tan do o nome do in di ca do.

Como con clu são, so li ci ta mos o apo io dos no-
bres Co le gas para a apro va ção da pre sen te Emen da
à PEC nº 29/2000.

Sala das Ses sões, Se na dor Ro ber to Re quião
– Osmar Dias – Se bas tião Ro cha – Luiz Otá vio – 
He lo í sa He le na – Emí lia Fer nan des – Pe dro Si mon
– Álva ro Dias – Ari Stad ler – Ma u ro Mi ran da – Ro -
ber to Sa tur ni no – Lú cio Alcân ta ra – Ge ral do Cân -
di do – Gil vam Bor ges – José Fo ga ça – Tião Vi a na
– Edu ar do Su plicy – José Edu ar do Du tra – Ma ri na
Sil va – Car los Pa tro cí nio – Lind berg Cury – Le o-
mar Qu in ta ni lha – Ney Su as su na – Ro meu Tuma –
Ge ral do Atholff – Amir Lan do – Ro nal do Cu nha
Lima – La u ro Cam pos.

EMENDA Nº 172-PLEN
(À PEC nº 29, de 2000)

Subs ti tua-se, no § 5º pro pos to como acrés ci mo
ao art. 109 da Cons ti tu i ção Fe de ral pelo art. 20 da
Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 29, de 2000, a
ex pres são “...o Pro cu ra dor-Ge ral da Re pú bli ca...“
pela ex pres são “...os ór gãos re fe ri dos no art. 103...”

Jus ti fi ca ção

A pre sen te emen da tem o ob je ti vo de am pli ar o
rol dos en tes le gi ti ma dos a sus ci tar o cha ma do in ci-
den te de des lo ca men to de com pe tên cia – da Jus ti ça
Esta du al para a Jus ti ça Fe de ral – no caso de gra ve vi -
o la ção de di re i tos hu ma nos.

Com efe i to, a re da ção atu al do § 5º que se pre -
ten de acres cen tar ao art. 109 da Cons ti tu i ção Fe de ral
con fe re ape nas ao Pro cu ra dor-Ge ral da Re pú bli ca
essa le gi ti mi da de, o que se nos afi gu ra como uma li -
mi ta ção des ne ces sá ria.

Assim, es ta mos pro pon do que as mes mas pes -
so as que po dem pe dir a de cla ra ção de in cons ti tu ci o-
na li da de de lei ou ato nor ma ti vo fe de ral ou es ta du al
pe ran te a Cons ti tu i ção Fe de ral (art. 103, ca put, da
CF) te nham tam bém le gi ti mi da de para re que rer jun to
ao Su pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça que de ter mi na do fato
ca rac te ri za do como gra ve vi o la ção dos di re i tos hu ma-
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nos pas se da ór bi ta de apre ci a ção da Jus ti ça Esta du-
al para a da Jus ti ça Fe de ral.

Des sa for ma, a tí tu lo de exem plo, os par ti dos
po lí ti cos e as en ti da des de clas se de âm bi to na ci o nal
po de rão, tan to quan to o Pro cu ra dor-Ge ral da Re pú-
bli ca, sus ci tar o in ci den te de des lo ca men to de com -
pe tên cia aqui tra ta do.

Como con clu são, ante o ex pos to, so li ci ta mos o
apo io dos no bres Co le gas para a apro va ção da pre -
sen te emen da à PEC nº 29/2000.

Sala das Ses sões, Se na dor Ro ber to Re quião –
Osmar Dias – Se bas tião Ro cha – Luiz Otá vio – He -
lo í sa He le na – Emí lia Fer nan des – Pe dro Si mon –
Edi son Lo bão – Àlva ro Dias – Ari Sa tad ler – Ma u ro
Mi ran da – Jef fer son Pe res – Ro ber to Sa tur ni no –
Lú cio Alcân ta ra – Ge ral do Cân di do – Gil vam Bor -
ges – José Fo ga ça – Tião Vi a na – Edu ar do Su plicy
– Edu ar do Du tra – Ma ri na Sil va –  Car los Pa tro cí nio
– Lind berg Cury – Le o mar Qu in ta ni lha – Ney Su as-
su na – Ro meu Tuma – Ge ral do Althoff – Amir Lan -
do – Ro nal do Cu nha Lima – La u ro Cam pos.

EMENDA Nº 173 – PLEN
(À PEC nº 29, de 2000)

Acres cen te-se, onde cou ber, o se guin te ar ti go:

“Art. É ve da da a edi ção de me di da pro -
vi só ria ten den te a im pe dir o de fe ri men to,
pelo ór gão ju ris di ci o nal com pe ten te, de me -
di das ca u te la res ou an te ci pa tó ri as, quan do
ca rac te ri za do ris co de dano ir re pa rá vel ou
de di fí cil re pa ra ção. (NR)

Jus ti fi ca ção

A pre sen te emen da tem o ob je ti vo de ve dar a
edi ção de me di das pro vi só ri as que im pe çam o juiz
de an te ci par pres ta ção ju ris di ci o nal ju di ciá ria,
quan do há emi nen te ris co de le são ir re pa rá vel ao
pre ju di ca do.

Com efe i to, como é sa bi do, tem sido co mum a
edi ção de me di das pro vi só ri as res trin gin do o po der
ca u te lar do juiz, po der que se con subs tan cia em pro -
te ger, com agi li da de, di re i tos dos ci da dãos que es tão
sen do vi o la dos ou se ri a men te ame a ça dos.

Ocor re que é ex tre ma men te gra ve im pe dir, me -
di an te me di das pro vi só ri as, que ma gis tra dos pro te-
jam di re i tos dos ci da dãos de ma ne i ra cé le re, me di an-
te o pro ce di men to ca u te lar, sem pre que es ti ve rem
pre sen tes os pres su pos tos que au to ri zem o de fe ri-
men to do pe di do.

Isso por que não se pode ad mi tir que di re i tos e
ga ran ti as bá si cas da ci da da nia se jam to lhi dos e li mi-

ta dos, ain da que ex cep ci o nal men te, sem a de vi da
chan ce la do Con gres so Na ci o nal.

Ade ma is, a pro po si ção que ora sub me te mos à
apre ci a ção dos co le gas se na do res se in se re no con -
tex to da Re for ma do Ju di ciá rio, que bus ca am pli ar o
aces so à Jus ti ça e to mar o Po der Ju di ciá rio mais efi ci-
en te na pro te ção dos di re i tos do ci da dão.

Des sa for ma, como con clu são, so li ci ta mos o
apo io dos no bres co le gas para a apro va ção da pre-
sen te emen da à PEC nº 29/2000.

Sala das Ses sões – Se na dor Ro ber to Re quião
– Osmar Dias – Se bas tião Ro cha – Luis Otá vio –
He lo í sa He le na – Emí lia Fer nan des – Pe dro Si mon
– Edi son Lo bão – Álva ro Dias – Ari Stad ler – Ma u-
ro Mi ran da – Sa tur ni no – Lú cio Alcân ta ra – Ge ral-
do Cân di do – Gil vam Bor ges – José Fo ga ça – Tião 
Vi a na – Edu ar do Su plicy – José Edu ar do Du tra –
Ma ri na Sil va – Car los Pa tro cí nio – Lind berg Cury – 
Le o mar Qu in ta ni lha – Ney Su as su na – Ro meu
Tuma – Ge ral do Althoff – Amir Lan do – Ro nal do
Cu nha Lima – La u ro Cam pos.

EMENDA Nº 174 PLEN
(À PEC nº29, de 2000)

Acres cen te-se, onde cou ber, o se guin te ar ti go:
 “Art. Os ju í zes subs ti tu tos que já es ti ve rem em

exer cí cio na data da pro mul ga ção des -
ta Emen da ad qui ri rão a vi ta li ci e da de no pra -
zo fi xa do quan do dos seus in gres sos na
ma gis tra tu ra.” (NR)

Jus ti fi ca ção

A pre sen te Emen da tem o ob je ti vo de ga ran tir
si tu a ções ju rí di cas em via de con so li da ção, pre ven do
ex pres sa men te que a am pli a ção do es tá gio pro ba tó-
rio do ma gis tra do, de dois para três anos, pre vis ta na
nova re da ção pro pos ta para o in ci so 1 do art. 93, não
al can ça os ju í zes que já es ti ve rem em exer cí cio por
oca sião da pro mul ga ção da Emen da cons ti tu ci o nal
que pre ten de mos apro var.

A pro pó si to, diga-se que não há aqui ino va ção,
uma vez que o art. 28 da Emen da Cons ti tu ci o nal nº 19
(Re for ma Admi nis tra ti va), ga ran tiu, ao ser vi do res pú -
bli cos já em exer cí cio, o pra zo de dois anos para que
al can ças sem a es ta bi li da de, uma vez que a re fe ri da
Emen da am pli ou esse pra zo para três anos.

Como con clu são, so li ci ta mos o apo io dos no-
bres Co le gas para a apro va ção da pre sen te Emen da
à PEC nº 29/2000.
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Sala das Co mis sões. – Ro ber to Re quião –
Osmar Dias – Se bas tião Ro cha – Luiz Otá vio – He -
lo í sa He le na – Emí lia Fer nan des – Pe dro Si mon –
Álva ro Dias – Ari Stad ler – Ma u ro Mi ran da – Ro-
ber to Sa tur ni no – Lú cio Alcân ta ra – Ge ral do Cân -
di do – Gil vam Bor ges – José Fo ga ça – Tião Vi a na
– Edu ar do Su plicy – José Edu ar do Du tra – Ma ri na
Sil va – Car los Pa tro cí nio – Lind berg Cury – Le o-
mar Qu in ta ni lha – Ney Su as su na – Ge ral do Althoff 
– Amir Lan do – Ro nal do Cu nha Lima – La u ro
Cam pos – Wel ling ton Ro ber to.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 29, DE 2000

Intro duz mo di fi ca ções na es tru tu ra do Po der Ju -
di ciá rio:

EMENDA Nº 175-PLEN

Dê-se a se guin te re da ção ao art. 5º, LV, da
Cons ti tu i ção:

Art. 5º ...................................................
..............................................................
LV –  aos li ti gan tes, em pro ces so ju di-

ci al ou ad mi nis tra ti vo, e aos acu sa dos em
ge ral são as se gu ra dos o con tra di tó rio e a
am pla de fe sa, com os me i os e re cur sos a
ela ine ren tes, nos ter mos da lei;

Jus ti fi ca ção

O acrés ci mo é ne ces sá rio, até mes mo im pe-
ra ti vo.

O que se pre ten de é dar con se qüên cia aos prin -
cí pi os cons ti tu ci o na is do con tra di tó rio e da am pla de -
fe sa, si na li zan do com a lei os me ca nis mos que as se-
gu rem aos li ti gan tes as mais am plas pos si bi li da des
de uti li za ção dos me i os e re cur sos dis po ní ve is para a
de fe sa ju di ci al dos di re i tos. Não é pos sí vel de i xar de
re co nhe cer que a au sên cia da par te fi nal, ago ra
acres cen ta da, cri a va um re tar do in jus ti fi cá vel na con -
se cu ção dos fins do pro ces so ju di ci al.

O dis po si ti vo cons ti tu ci o nal não pre ten de ve dar a 
exis tên cia de um sis te ma le gal que iden ti fi que os ter -
mos para o exer cí cio dos di re i tos com a ga ran tia do
con tra di tó rio e da am pla de fe sa. O cons ti tu in te de ter-
mi nou, por tan to, que a lei pro ces su al as se gu re aos li ti-
gan tes, em pro ces so ju di ci al ou ad mi nis tra ti vo, os prin -
cí pi os que elen cou como di re i tos fun da men ta is. Não
fos se as sim, es tar-se-ia cri an do um meio de pro vo car,
sem fi na li da de al gu ma, atra so na pres ta ção ju ris di ci o-
nal, com a per ma nen te trans fe rên cia das ques tões ao
pla no cons ti tu ci o nal, im pon do mais uma eta pa na tra -

mi ta ção dos fe i tos, o que não é con sen tâ neo com o
mo der no prin cí pio da ins tru men ta li da de do pro ces so.
Em suma, es tar-se-ia cri an do o quar to grau de ju ris di-
ção, além de agra var o con fli to en tre os re cur sos ex tra-
or di ná rio e es pe ci al, quan to ao ca bi men to.

Amir Lan do – Ro nal do Cu nha Lima – Chi co
Sar to ri – Frans ci co Escór cio – Lind berg Cury – Gi -
van Bor ges – Se bas tião Ro cha – Ge ral do Althoff –
Ney Su as su na – Car los Be zer ra – Ju vên cio da
Fon se ca – Ger son Ca ma ta – José Edu ar do Du tra – 
Luiz Ota vio – José Alen car – Val mir Ama ral – Jo -
nas Pi nhe i ro – Osmar Dias – Pe dro Si mon – Mar lu-
ce Pin to – José Agri pi no – Alber to Sil va – Mo sa ril-
do Ca val can te – Mo re i ra Men des – Edu ra do Si que-
i ra Cam pos – La u ro Cam pos – Gil ber to Mes tri nho.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 29, DE 2000

Intro duz mo di fi ca ções na es tru tu ra
do Po der Ju di ciá rio.

EMENDA Nº 176 – PLEN

Dê-se a se guin te re da ção ao art. 37, XI, da
Cons ti tu i ção:

Art. 37....................................................
..............................................................
XI – a re mu ne ra ção e o sub sí dio dos

ocu pan tes de car gos, fun ções e em pre gos
pú bli cos da ad mi nis tra ção di re ta, au tár qui ca
e fun da ci o nal, dos mem bros 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, dos de ten to-
res de man da to ele ti vo e dos de ma is agen -
tes po lí ti cos e os pro ven tos, pen sões ou ou -
tra es pé cie re mu ne ra tó ria não po de rão ex-
ce der o sub sí dio men sal do Pre si den te da
Re pú bli ca, para o Po der Exe cu ti vo, do De-
pu ta do Fe de ral, para o Po der Le gis la ti vo, e
do Mi nis tro do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral,
para o Po der Ju di ciá rio, ex clu í das ape nas
as van ta gens pes so a is por tem po de ser vi ço
e ad mi ti da a per cep ção da re mu ne ra ção ou
pen são de ou tro car go, fun ção ou em pre go
pú bli cos acu mu lá ve is;

Jus ti fi ca ção

Insti tui-se como teto de re mu ne ra ção dos ser vi-
do res pú bli cos os ven ci men tos dos car gos do res pec-
ti vo Po der ex clu í das, as van ta gens pes so a is por tem -
po de ser vi ço e per mi ti da a cu mu la ção com ou tra re -
mu ne ra ção nos ca sos au to ri za dos por lei.
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Amir Lan do – Ro nal do Cu nha Lima – Chi co
Sar to ri – Fran cis co Escór cio – Lind berg Cury –
Gil van Bor ges – Se bas tião Ro cha – Ge ral do
Althoff – Ney Su as su na – Car los Be zer ra – Ju vên-
cio da Fon se ca – Ger son Ca ma ta – Val mir Ama ral
– José Edu ar do Du tra – Luiz Otá vio – José Alen -
car – Jo nas Pi nhe i ro – Osmar Dias – Pe dro Si mon
– Mar lu ce Pin to – José Agri pi no – Alber to Sil va –
Mo za ril do Ca val can te – Edu ar do Si que i ra Cam pos
– La u ro Cam pos – Gil ber to Mes tri nho.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 29, DE 2000

Intro duz mo di fi ca ções na es tru tu ra
do Po der Ju di ciá rio.

EMENDA Nº 177-PLEN

Dê-se ao art. 78, ca put, do Ato das Dis po si ções
Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as a se guin te re da ção:

Art. 78. Res sal va dos os cré di tos de fi ni-
dos em lei como de pe que no va lor, os de
na tu re za ali men tí cia, os de que tra ta o art.
33 do Ato das Dis po si ções Cons ti tu ci o na is
Tran si tó ri as e suas com ple men ta ções e os
que já ti ve rem os seus res pec ti vos re cur sos
li be ra dos ou de po si ta dos em ju í zo, os pre-
ca tó ri os pen den tes na data da pro mul ga ção
des ta Emen da se rão trans for ma dos em tí tu-
los sen ten ci a is e li qui da dos pelo seu va lor
real acres ci do de ju ros de mer ca do e atu a li-
za ção mo ne tá ria, em mo e da cor ren te, em
pres ta ções men sa is, igua is e su ces si vas, no 
pra zo má xi mo de dois anos, com ven ci men-
tos mar ca dos para o dia 25 ou dia útil se-
guin te dos me ses de fe ve re i ro a no vem bro,
per mi ti da a ces são dos cré di tos.

Jus ti fi ca ção

Pro põe-se a trans for ma ção dos pre ca tó ri os
pen den tes em tí tu los sen ten ci a is, em de cor rên cia da
re da ção que se pro põe para o art. 100 e §§ da Cons ti-
tu i ção.

Lind berg Cury – Amir Lan do – Ro nal do Cu -
nha Lima – Chi co Sar to ri  – Edu ar do Si que i ra
Cam pos – José Alen car – Gil vam Bor ges – Fran -
cis co Escór cio – Se bas tião Ro cha – Ge ral do
Althoff – Ney Su as su na – Car los Be zer ra – Ju vên-
cio da Fon se ca – Osmar Dias – Ger son Ca ma ta –
Pe dro Si mon – José Edu ar do Du tra – Luiz Otá vio – 
Val mir Ama ral – Jo nas Pi nhe i ro – Mar lu ce Pin to –
José Agri pi no – Alber to Sil va – Mo za ril do Ca val-

can te – La u ro Cam pos – Gil ber to Mes tri nho – Mo -
re i ra Men des.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 29,  DE 2000

Intro duz mo di fi ca ções na es tru tu ra
do Po der Ju di ciá rio.

EMENDA Nº 178 – PLEN 

Exclua-se do art. 93, XI, da Cons ti tu i ção, na re -
da ção dada pelo art. 6º da Pro pos ta de Emen da nº 29, 
de 2000, a cláu su la “pro ven do-se me ta de das va gas
por an ti güi da de e a ou tra me ta de por ele i ção pelo tri -
bu nal ple no”.

Art. 93....................................................

. .............................................................
XI – nos tri bu na is com nú me ro su pe ri-

or a vin te e cin co jul ga do res, po de rá ser
cons ti tu í do ór gão es pe ci al, com o mí ni mo
de onze e o má xi mo de vin te e cin co mem -
bros, para o exer cí cio das atri bu i ções ad mi-
nis tra ti vas e ju ris di ci o na is da com pe tên cia
do tri bu nal ple no;

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

Jus ti fi ca ção

Pro põe-se que não seja al te ra do o in ci so XI do
art. 93 do atu al tex to cons ti tu ci o nal.

A uma, por que não se re co men da es ti mu lar as
dis pu tas ele i to ra is no âm bi to do Ju di ciá rio, a não ca u-
sar pos sí ve is de sen ten di men tos, es pe ci al men te em
se tra tan do de pro vi men to de va gas dos ór gãos es pe-
ci a is.

A duas, por que co nhe ci do o pres tí gio ins ti tu ci o-
nal que tem no Ju di ciá rio o sa lu tar prin cí pio da an ti-
güi da de, so bre tu do pela har mo nia que en se ja, sem
pre ju í zo, quer para os ma gis tra dos, quer para a so ci e-
da de, des ti na tá ria da tu te la ju ris di ci o nal.

A três, por que, como no tó rio, as de fi ciên ci as do
Ju di ciá rio não se si tu am nes sa área.

Amir Lan do – Ro nal do Cu nha Lima – Chi co
Sar to ri – Fran cis co Escór cio – Lind berg Cury –
Gil vam Bor ges – Se bas tião Ro cha – Edu ar do Si -
que i ra Cam pos – Ge ral do Althoff – Ney Su as su na
– Car los Be zer ra – Ju vên cio da Fon se ca – Ger son
Ca ma ta – José Edu ar do Du tra – José Alen car –
Luis Otá vio – Val mir Ama ral – Jo nas Pi nhe i ro –
Osmar Dias – Pe dro Si mon – Mar lu ce Pin to – José
Agri pi no – Alber to Sil va – Mo za ril do Ca val can te –
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La u ro Cam pos – Gil ber to Mes tri nho – Mo re i ra
Men des.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº
29, DE 2000

Intro duz mo di fi ca ções na es tru tu ra
do Po der Ju di ciá rio

EMENDA Nº 179-PLEN

Dê-se a se guin te re da ção ao in ci so V do re nu-
me ra do § 1º do art. 95 da Cons ti tu i ção, acres cen ta do
pelo art. 8º da Pro pos ta de Emen da nº 29, de 2000:

“Art. 95 .................................................
§ 1º Aos ju í zes é va da do:
… ..........................................................
V –  exer cer a ad vo ca cia no ju í zo ou

tri bu nal do qual se afas tou, an tes de de cor ri-
do um ano de afas ta men to do car go.

Jus ti fi ca ção

A dis po si ção em apre ço, em bo ra con te nha na -
tu re za res tri ti va, li mi ta-se, con tu do, a fi xar que a pro i-
bi ção de ad vo gar fi que si tu a da, ape nas, pe ran te o ju í-
zo ou tri bu nal do qual o ma gis tra do se afas tou.

O afas ta men to pode ocor rer, como sa bi do, por
apo sen ta do ria, exo ne ra ção ou de mis são.

A pro i bi ção do exer cí cio da ad vo ca cia pe los ma -
gis tra dos que se apo sen tem, que são exo ne ra dos ou
que pe dem de mis são, de modo ge né ri co, pe ran te
qual quer ju í zo ou tri bu nal, pelo pra zo de três anos ca -
rac te ri za co man do de na tu re za ab so lu ta men te res tri-
ti va, en tran do em con fli to com o prin cí pio ma i or pos to
na Car ta Mag na, em seu art. 5º, XIII. É de ser lem bra-
do que o exer cí cio da ati vi da de do ad vo ga do é es sen-
ci al à ad mi nis tra ção da Jus ti ça (art. 133 da CF), pelo
que qual quer im po si ção li mi ta do ra a ser im pos ta ao
re fe ri do co man do ins ti tu ci o nal, quan do o pro fis si o nal
está ha bi li ta do a ad vo gar, deve ser exa mi na da de
modo ate nu a do.

A re da ção su ge ri da para esse dis po si ti vo pela
Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça, pro i bin do o exer -
cí cio da ad vo ca cia, pelo pra zo de três anos, pe ran te
qual quer ju í zo ou Tri bu nal, ao ma gis tra do que se apo -
sen ta, cria, data ve nia, uma es pé ci e de dis cri mi na ção
que não se com pa ti bi li za com os prin cí pi os cons ti tu ti-
vos do re gi me de mo crá ti co e de res pe i to à ci da da nia
ado ta dos pela Car ta Mag na.

Amir Lan do –  Ro nal do Cu nha Lima –  Chi co
Sar to ri –  Fran cis co Escór cio –  Lind berg Cury – 
Gil vam Bor ges –  Se bas tião Ro cha –  Ge ral do
Althoff –  Ney Su as su na –  Car los Be zer ra –  Ju-

vên cio da Fon se ca –  Val mir Ama ral –  José Edu ar-
do Du tra –  Ger son Ca ma ta –  Luiz Otá vio –  José
Alen car –  Jo nas Pi nhe i ro –  Osmar Dias –  Pe dro
Si mon –  Mar lu ce Pin to –  José Agri pi no –  Alber to
Sil va –  Mo za ril do Ca val can te –  Mo re i ra Men des – 
Edu ar do Si que i ra Cam pos –  La u ro Cam pos –  Gil -
ber to Mes tri nho.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
 Nº 29, DE 2000

Intro duz mo di fi ca ções na es tru tu ra
do Po der Ju di ciá rio.

EMENDA Nº 180 – PLEN

Inclua-se no art. 96 da Cons ti tu i ção o se guin te
in ci so:

Art. 96. Com pe te pri va ti va men te:
... – ao Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, em ma té ria

cons ti tu ci o nal, e ao Su pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça, nas
ques tões de di re i to ma te ri al, re gu la das em lei fe de ral
e nas de com pe tên cia, os in ci den tes de uni for mi za-
ção de ju ris pru dên cia de ci di dos nos ju i za dos es pe ci-
a is, nos ter mos da lei.

Jus ti fi ca ção

Na re cen te le gis la ção dos Ju i za dos Espe ci a is
Fe de ra is está pre vis ta a uni for mi za ção da sua ju ris-
pru dên cia, com re vi são do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral
ou do Su pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça. A pro pos ta in clui
essa hi pó te se na com pe tên cia cons ti tu ci o nal dos dois
Tri bu na is.

Amir Lan do –  Ro nal do Cu nha Lima –  Chi co
Sar to ri –  Fran cis co Escór cio –  Ger son Ca ma ta – 
Lind berg Cury –  José Alen car –  Edu ar do Si que i ra
Cam pos –  Se bas tião Ro cha –  Ge ral do Althoff – 
Ney Su as su na –  Car los Be zer ra –  Osmar Dias – 
Pe dro Si mon –  Ju vên cio da Fon se ca –  José Edu -
ar do Du tra –  Luiz Otá vio –  Val mir Ama ral –  Jo nas
Pi nhe i ro –  Mar lu ce Pin to –  José Agri pi no –  Alber -
to Sil va –  Mo za ril do Ca val can te –  La u ro Cam pos
–  Gil ber to Mes tri nho –  Mo re i ra Men des.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 29, DE 2000

Intro duz mo di fi ca ções na es tru tu ra
do Po der Ju di ciá rio.

EMENDA Nº 181 – PLEN

Dê-se ao art. 100 e §§ da Cons ti tu i ção a se guin-
te re da ção
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Art. 100. Os pa ga men tos de vi dos pela União,
Esta dos, Dis tri to Fe de ral, Mu ni cí pi os e suas res pec ti-
vas au tar qui as e fun da ções pú bli cas, em vir tu de de
de ci são ju di ci al tran si ta da em jul ga do, far-se-ão ex-
clu si va men te na or dem cro no ló gi ca de apre sen ta ção
de tí tu los sen ten ci a is lí qui dos e cer tos, emi ti dos pelo
ju í zo da exe cu ção e à con ta dos cré di tos res pec ti vos,
pro i bi da a de sig na ção de ca sos ou de pes so as nas
do ta ções or ça men tá ri as e nos cré di tos adi ci o na is
aber tos para esse fim.

§ 1º Os tí tu los sen ten ci a is se rão emi ti dos pela
au to ri da de ju di ciá ria e te rão os ven ci men tos dos va lo-
res apu ra dos di vi di dos em ses sen ta par ce las, ven cí-
ve is, no dia 25 ou dia útil se guin te dos me ses de fe ve-
re i ro a no vem bro do ano se guin te à sua emis são. A li -
qui da ção far-se-á, com acrés ci mo de ju ros de mer ca-
do e atu a li za ção mo ne tá ria, me di an te a apre sen ta ção
pelo cre dor à rede ban cá ria au to ri za da a re ce ber de -
pó si tos de do ta ções or ça men tá ri as e a ar re ca dar tri -
bu tos, quan do se fará a de vi da com pen sa ção à con ta
do ór gão pú bli co de ve dor. Os re fe ri dos tí tu los te rão li -
vre cir cu la ção no mer ca do e po de rão ser ce di dos a
ter ce i ros sem a con cor dân cia do de ve dor.

§ 2º É obri ga tó ria a in clu são no or ça men to da
União, dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral, dos Mu ni cí pi-
os e das suas res pec ti vas au tar qui as e fun da ções de
ver ba ne ces sá ria ao pa ga men to de seus dé bi tos ori -
un dos de sen ten ças tran si ta das em jul ga do, sob pena 
de in ci dir a au to ri da de res pon sá vel em cri me de res -
pon sa bi li da de, cujo va lor es ti ma ti vo será fi xa do pelo
Po der Ju di ciá rio por oca sião da apre sen ta ção da sua
pro pos ta or ça men tá ria.

§ 3º Os tí tu los sen ten ci a is lí qui dos e cer tos, emi -
ti dos pelo ju í zo da exe cu ção, cor res pon den tes a dé bi-
tos de na tu re za ali men tí cia se rão pa gos em mo e da
cor ren te, no pra zo de cen to e vin te dias após a data
da sua emis são, acres ci dos de ju ros de mer ca do e
atu a li za ção mo ne tá ria, na for ma pre vis ta no pa rá gra-
fo 1º des te ar ti go, aten den do-se à or dem cro no ló gi ca
da apre sen ta ção.

§ 4º Os dé bi tos de na tu re za ali men tí cia com pre-
en dem aque les de cor ren tes de sa lá ri os, ven ci men-
tos, pro ven tos, pen sões e suas com ple men ta ções,
be ne fí ci os pre vi den ciá ri os e in de ni za ções por mor te
ou in va li dez fun da das na res pon sa bi li da de ci vil, em
vir tu de de sen ten ça tran si ta da em jul ga do.

§ 5º As do ta ções or ça men tá ri as e os cré di tos
aber tos se rão con sig na dos ao Po der Ju di ciá rio, ca-
ben do ao Pre si den te de cada Tri bu nal man dar pre pa-
rar o em pe nho para a li qui da ção dos tí tu los sen ten ci-
a is apre sen ta dos até 1º de ju lho pelo ju í zo da exe cu-

ção, se gun do as pos si bi li da des do de pó si to, que de-
ve rão ser li be ra dos até o dia 10 de cada mês, sob
pena de in cor rer em cri me de res pon sa bi li da de.

§ 6º O pa ga men to de obri ga ções de fi ni das em
lei como de pe que no va lor que a União, os Esta dos, o
Dis tri to Fe de ral, os Mu ni cí pi os e as suas res pec ti vas
au tar qui as e fun da ções pú bli cas de vem fa zer em vir tu-
de de sen ten ça ju di ci al tran si ta da em jul ga do ou acor -
da da será li qui da do em mo e da cor ren te e me di an te ex -
pe di ção de tí tu lo sen ten ci al com ven ci men to fi xa do para 
o dia da apre sen ta ção à rede ban cá ria, obe de cen do-se
ao sis te ma fi xa do pelo § 1º des te ar ti go.

§ 7º A au to ri da de ju di ciá ria ou ad mi nis tra ti va
que, por ato co mis si vo ou omis si vo, re tar dar ou ten tar
frus trar a li qui da ção re gu lar de tí tu lo sen ten ci al in cor-
re rá em cri me de res pon sa bi li da de.

§ 8º Os tí tu los sen ten ci a is emi ti dos por au to ri da-
de ju di ciá ria con tra a União, os Esta dos, o Dis tri to Fe -
de ral, os Mu ni cí pi os e as suas res pec ti vas au tar qui as
e fun da ções pú bli cas te rão, em seus ven ci men tos,
po der li be ra tó rio do pa ga men to de tri bu tos da en ti da-
de de ve do ra e de qua is quer ou tros en car gos da res -
pon sa bi li da de do cre dor e dos seus su ces so res.

Jus ti fi ca ção

Pro põe-se a subs ti tu i ção dos pre ca tó ri os por tí -
tu los sen ten ci a is, emi ti dos pela au to ri da de ju di ciá ria,
di vi di dos os va lo res em par ce las men sa is e li qui dá ve-
is com ju ros e cor re ção mo ne tá ria.

O ob je ti vo a ser al can ça do pela dis po si ção em
aná li se é o de con sa grar a efi ciên cia do Ju di ciá rio
quan do da im po si ção de sen ten ça con de na tó ria em
di nhe i ro ao Esta do.

A de mo ra, como ocor re pela via do pre ca tó rio,
de qual quer en ti da de fe de ra ti va do Esta do ou das
suas au tar qui as em cum prir de ci são ju di ci al que de -
ter mi na o pa ga men to em di nhe i ro cons ti tui ofen sa à
Cons ti tu i ção Fe de ral e gra ve aten ta do ao re gi me de -
mo crá ti co, que tem ao ci da dão como cen tro das suas
aten ções. Vi o la, tam bém, o prin cí pio da in de pen dên-
cia e har mo nia dos Po de res por co lo car o Ju di ciá rio
em po si ção de in fe ri o ri da de, no mo men to em que as
suas de ci sões per dem grau de efi cá cia e efe ti vi da de
quan do pro la ta das con tra o Esta do.

Re gis tre-se que o sis te ma de pre ca tó rio não é
ado ta do por qual quer das na ções que se guem o re gi-
me de mo crá ti co. Ne las do mi na a cul tu ra, no seio da
Admi nis tra ção Pú bli ca, de que toda de ci são ju di ci al
deve ser res pe i ta da e cum pri da ime di a ta men te.

Des ta que-se, no par ti cu lar, a dou tri na ção de
Mar ce lo Lima Gu er ra (pa les tra so bre “Con tempt of
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Court e Fa zen da Pú bli ca”, no Cur so de Exe cu ção
con tra a Fa zen da Pú bli ca, UFF/CJF) no sen ti do de
que “a con du ta ge ne ra li za da do des cum pri men to às
or dens ju di ci a is pela Admi nis tra ção Pú bli ca tra duz-se
numa das mais gra ves rup tu ras do re gi me cons ti tu ci-
o nal, por vi o lar os dois pi la res do Esta do De mo crá ti co
de Di re i to, a in de pen dên cia e har mo nia dos Po de res
cons ti tu í dos e a pro te ção dos di re i tos e ga ran ti as fun -
da men ta is, aí in clu í do o prin cí pio da ina fas ta bi li da de
do con tro le ju ris di ci o nal”.

A emen da pro pos ta visa a cum prir, em sua es -
sên cia, o art. 1º, II, da CF, que de ter mi na ter a Re pú-
bli ca Fe de ra ti va do Bra sil, for ma da pela união in dis so-
lú vel dos Esta dos, dos Mu ni cí pi os e do Dis tri to Fe de-
ral e cons ti tu í da em Esta do De mo crá ti co De Di re i to
como fun da men to a va lo ri za ção da ci da da nia.

Amir Lan do –  Chi co Sar to ri –  Gil van Bor ges
–  Fran cis co Escór cio –  Lind berg Cury –  Chi co
Sar to ri –  José Alen car –  Se bas tião Ro cha –  Ge -
ral do Althoff –  Ney Su as su na –  Pe dro Si mon – 
Car los Be zer ra –  Mar lu ce Pin to –  Ju vên cio da
Fon se ca –  Ger son Ca ma ta –  José Edu ar do Du tra
–  Luiz Otá vio –  Val mir Ama ral –  Jo nas Pi nhe i ro – 
Osmar Dias –  José Agri pi no –  Alber to Sil va –  Mo -
za ril do Ca val can te –  La u ro Cam pos –  Gil ber to
Mes tri nho –  Mo re i ra Men des.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 29, DE 2000

Intro duz mo di fi ca ções na es tru tu ra
do Po der Ju di ciá rio.

EMENDA Nº 182 – Plen

Dê-se a se guin te re da ção ao art. 102, I, i, da
Cons ti tu i ção:

Art. 102. ................................................
I – pro ces sar e jul gar, ori gi na ri a men te:
........................... ...................................
i) o ha be as cor pus, quan do im pe tra do

com fun da men to cons ti tu ci o nal, con tra ato
do Tri bu nal Su pe ri or, ou quan do o co a tor ou
o pa ci en te for au to ri da de ou fun ci o ná rio cu -
jos atos es te jam su je i tos di re ta men te à ju ris-
di ção do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, ou se
tra tar de cri me su je i to à mes ma ju ris di ção
em uma úni ca ins tân cia.

Jus ti fi ca ção

Pre ten de ram as cons ti tu in tes de i xar nas mãos
do Su pre mo Tri bu nal ex clu si va men te a ma té ria cons -
ti tu ci o nal. A pro pó si to, leia-se o que dis põe o art. 102,

ca put. O Su pe ri or Tri bu nal foi cri a do para ter nas suas 
mãos a ma té ria in fra cons ti tu ci o nal, tor nan do-se, nes -
se pon to, ir re cor rí ve is as suas de ci sões. Por con se-
guin te, não se jus ti fi ca que o Su pre mo Tri bu nal ve nha
co nhe cer, pelo habe as cor pus, da ma té ria or di ná ria.
So men te é li ci to que o Su pre mo Tri bu nal co nhe ça de
ma té ri as pelo re cur so ex tra or di ná rio, po den do, no en -
tan to, de las co nhe cer pelo ha be as cor pus, des de
que tam bém se tra te de ma té ri as de cu nho cons ti tu ci-
o nal. Virá em bom mo men to a al te ra ção que se pro -
põe, evi tan do ain da que se crie uma quar ta ins tân cia
para a ma té ria in fra cons ti tu ci o nal, as sim : juiz de 2º
grau, Su pe ri or e Su pre mo.

Amir Lan do –  Chi co Sar to ri –  Ro nal do Cu -
nha Lima –  Fran cis co Escór cio –  Lind berg Cury –
Gil vam Bor ges –  Se bas tião Ro cha –  Ge ral do
Althoff –  Ney Su as su na – Ju vên cio da Fon se ca – 
Car los Be zer ra –  Ger son Ca ma ta –  José Edu ar do
Du tra –  Luiz Otá vio – Val mir Ama ral –  José Alen -
car –  Jo nas Pi nhe i ro –  Osmar Dias –  Pe dro Si -
mon –  Mar lu ce Pin to –  José Agri pi no –  Alber to
Sil va –  Mo za ril do Ca val can ti –  Mo re i ra Men des – 
Edu ar do Si que i ra Cam pos –  La u ro Cam pos –  Gil -
ber to Mes tri nho.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 29, DE 2000

Intro duz mo di fi ca ções na es tru tu ra
do Po der Ju di ciá rio.

EMENDA Nº 183 – PLEN

Su pri ma-se o in ci so II do art. 102 da Cons ti tu i-
ção:

Art. 102 .................................................

..............................................................
II – su pri mir

Jus ti fi ca ção

Uma vez que com pe te ao Su pre mo Tri bu nal,
pre ci pu a men te, a guar da da Cons ti tu i ção, há de com -
pe tir aos Tri bu na is Su pe ri o res (mor men te ao Su pe ri or
Tri bu nal de Jus ti ça), es sen ci al men te, a guar da das
leis fe de ra is. Há dois con ten ci o sas: um da Cons ti tu i-
ção e ou tro das leis fe de ra is; aque le per ten cen te ao
Su pre mo e este, aos Tri bu na is Su pe ri o res. Por isso,
não é ra zoá vel pos sa o Su pre mo, a par de ve lar pela
Cons ti tu i ção, tam bém es ta tu ir as leis fe de ra is.

Pro põe-se, en tão, que se eli mi ne o in ci so II, pura 
e sim ples men te.

12566 Quinta-fe i ra  20 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2002

JUNHO 2002372    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Amir Lan do –  Ro nal do Cu nha Lima –  Chi co
Sar to ri –  Lind berg Cury –  Fran cis co Escór cio – 
Edu ar do Si que i ra Cam pos –  Se bas tião Ro cha – 
Ge ral do Althoff –  Ney Su as su na –  Car los Be zer ra
–  Ju vên cio da Fon se ca –  Ger son Ca ma ra –  José
Edu ar do Du tra –  Osmar Dias –  Luiz Otá vio –  Val -
mir Ama ral –  Jo nas Pi nhe i ro –  Pe dro Si mon – 
Mar lu ce Pin to –  José Agri pi no –  Alber to Sil va – 
Mo za ril do Ca val can ti –  José Alen car –  La u ro
Cam pos –  Gil ber to Mes tri nho –  Mo re i ra Men des

EMENDA Nº 184 – PLEN

Dê-se a se guin te re da ção ao art. 102, in ci so II,
da Cons ti tu i ção:

Art. 102. ................................................

..............................................................
II – jul gar, em re cur so or di ná rio fun da-

do em ma té ria cons ti tu ci o nal, o há be as cor -
pus, o man da do de se gu ran ça, o ha be as
data e o man da do de in jun ção de ci di das em 
úni ca ins tân cia pe los Tri bu na is Su pe ri o res,
se de ne ga tó ria a de ci são.

Jus ti fi ca ção

Expli ci ta-se que o re cur so or di ná rio deve ter por
fun da men to ma té ria cons ti tu ci o nal.

Uma vez que com pe te ao Su pre mo Tri bu nal,
pre ci pu a men te, a guar da da Cons ti tu i ção, há de com -
pe tir aos Tri bu na is Su pe ri o res (mor men te ao Su pe ri or
Tri bu nal de Jus ti ça), es sen ci al men te, a guar da das
leis fe de ra is. Há dois con ten ci o sos: um da Cons ti tu i-
ção e de ou tro das leis fe de ra is; aque le per ten cen te
ao Su pre mo e este, aos Tri bu na is Su pe ri o res. Por
isso, não é ra zoá vel pos sa o Su pre mo, a par de ve lar
pela Cons ti tu i ção, tam bém es ta tu ir as leis fe de ra is.

Pro põe-se que se ad mi ta o re cur so or di ná rio
ape nas quan do fun da do em ma té ria cons ti tu ci o nal,
pas san do o cri me po lí ti co, numa e nou tra hi pó te se,
para a com pe tên cia do su pre mo Tri bu nal de Jus ti ça.

Amir Lan do –  Ro nal do Cu nha Lima –  Chi co
Sar to ri –  Fran cis co Escór cio –  Gil vam Bor ges – 
Se bas tião Ro cha –  Edu ar do Si que i ra Cam pos – 
Ge ral do Althoff –  Ney Su as su na –  Car los Be zer ra
–  Ju vên cio da Fon se ca –  Ger son Ca ma ta –  José
Edu ar do Du tra –  Luiz Otá vio –  José Alen car – 
Val mir Ama ral –  Jo nas Pi nhe i ro –  Osmar Dias – 
Pe dro Si mon –  Mar lu ce Pin to –  José Agri pi no – 
Alber to Sil va –  Mo za ril do Ca val can ti –  La u ro
Cam pos –  Gil ber to Mes tri nho –  Mo re i ra Men des.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 29, DE 2000

Intro duz mo di fi ca ções na es tru tu ra
do Po der Ju di ciá rio.

EMENDA Nº 185 – PLEN

Dê-se a se guin te re da ção ao art. 102, III, da
Cons ti tu i ção, al te ra do pelo art. 12 da Pro pos ta de
Emen da nº 29, de 2000, su pri min do-se a alí nea d:

Art. 102..................................................
..............................................................
III – jul gar, me di an te re cur so ex tra or di-

ná rio, as ca u sas de ci di das em úni ca ou úl ti-
ma ins tân cia, quan do a de ci são re cor ri da:

..............................................................
d) su pri mir

Jus ti fi ca ção

O con fli to en tre lei lo cal e lei fe de ral re sol ve-se
no pla no in fra cons ti tu ci o nal. O Tri bu nal do con ten ci o-
so in fra cons ti tu ci o nal é o Su pe ri or. Sá bi os, por tan to,
os tex tos atu al men te cons tan tes nos arts. 102, III, c, e
105, II, b. O que se pro põe é que eles se jam man ti dos,
pois, afi nal, cabe ao Su pre mo a con tes ta ção em face
da Cons ti tu i ção e ao Su pe ri or, em face de lei fe de ral.

Se bas tião Ro cha –  Ge ral do Althoff –  Ney
Su as su na –  Car los Be zer ra –  Ju vên cio da Fon -
se ca –  Ger son Ca ma ta –  José Edu ar do Du tra – 
Jo nas Pi nhe i ro –  Osmar Dias –  Pe dro Si mon – 
Mar lu ce Pin to –  José Agri pi no –  Alber to Sil va – 
Mo za ril do Ca val can te –  José Alen car –  Val mir
Ama ral –  Mo re i ra Men des –  Edu ar do Si que i ra
Cam pos –  Fran cis co Escór cio –  Lind berg Cury –
Amir Lan do –  Ro nal do Cu nha Lima –  Chi co Sar -
to ri –  Gil van Bor ges – La u ro Cam pos – Gil ber to
Mes tri nho.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 29, DE 2000

Intro duz mo di fi ca ções na es tru tu ra
do Po der Ju di ciá rio.

EMENDA Nº 186 – PLEN

Dê-se a se guin te re da ção ao art. 103-B, acres -
cen ta do à Cons ti tu i ção pelo art. 15 da Pro pos ta de
Emen da nº 29, de 2000:

Art. 103-B. O Con se lho Na ci o nal de
Admi nis tra ção da Jus ti ça com põe-se de
sete mem bros, com mais de trin ta e cin co e
me nos de ses sen ta e seis anos de ida de,
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com man da to de dois anos, ad mi ti da uma
re con du ção, sen do:

I – um Mi nis tro do Su pre mo Tri bu nal
Fe de ral, in di ca do pelo res pec ti vo Tri bu nal;

II – um Mi nis tro do Su pe ri or Tri bu nal
de Jus ti ça, in di ca do pelo res pec ti vo Tri bu nal;

III – um Mi nis tro do Tri bu nal Su pe ri or
do Tra ba lho e um do Su pe ri or Tri bu nal Mi li-
tar, in di ca dos por seus Tri bu na is;

IV – dois de sem bar ga do res de Tri bu nal
de Jus ti ça e um juiz de Tri bu nal Re gi o nal
Fe de ral, in di ca dos pelo Su pe ri or Tri bu nal de
Jus ti ça.

Jus ti fi ca ção

Apla u de-se a ado ção do Con se lho Na ci o nal de
Admi nis tra ção da Jus ti ça, há tan to re cla ma do e do
qual tan to se es pe ra em ter mos de trans for ma ção do
Ju di ciá rio bra si le i ro.

Assen te a sua cri a ção, teme-se, no en tan to,
pelo mo de lo que se anun cia.

Com efe i to, se se im põe o con tro le do Ju di ciá rio
bus can do o apri mo ra men to des te, não se jus ti fi ca ele
ex ter no, não só a afron tar o prin cí pio cons ti tu ci o nal da 
in de pen dên cia dos Po de res, que lhe é es sen ci al, mas 
tam bém a co lo car sob pre su mi da sus pe i ção a con du-
ta dos ma gis tra dos e a des pre zar os me ca nis mos de
con tro le in ter no hoje exis ten tes.

Sob o ân gu lo cons ti tu ci o nal, se os Po de res são
in de pen den tes e har mô ni cos, como pro cla ma a Cons -
ti tu i ção, não se com pre en de por que um de les ve nha a
so frer in fluên cia ex ter na sem qual quer be ne fí cio para a 
na ção e a so ci e da de; pelo con trá rio, no ta da men te
quan do ma ni fes to que o Ju di ciá rio bra si le i ro, na li nha
ado ta da pelo cons ti tu in te de 1988, vem apre sen tan do
sen sí vel evo lu ção no en fren ta men to das suas de fi ciên-
ci as, so bre tu do no as pec to dis ci pli nar, avan ço esse
que de ve rá aper fe i ço ar-se, e con si de ra vel men te, com
a ado ção do re fe ri do Con se lho Na ci o nal, ao lado dos
Con se lhos se to ri a is (Jus ti ças Fe de ral, Ele i to ral e do
Tra ba lho), além das Cor re ge do ri as.

Por ou tro lado, a pro pos ta re i vin di ca ain da, para
a mais ex pe di ta e me lhor fun ci o na li da de des se ór gão,
que se li mi te a sete mem bros a sua com po si ção, de i-
xan do a car go do Su pe ri or Tribu nal de Jus ti ça a in di-
ca ção da que les ori un dos dos Tri bu na is de Jus ti ça e
dos Tri bu na is Re gi o na is Fe de ra is em de cor rên cia da
sua po si ção de ór gão de cú pu la da Jus ti ça co mum,
nos âm bi tos fe de ral e es ta du al.

Amir Lan do –  Edu ar do Si que i ra Cam pos – 
Lind berg Cury –  Chi co Sar to ri –  Fran cis co Escór -
cio –  Ro nal do Cu nha Lima –  Gil van Bor ges –  Se -
bas tião Ro cha –  Ge ral do Althoff –  Ger son Ca ma-

ta –  Ney Su as su na –  Car los Be zer ra –  Ju vên cio
da Fon se ca –  José Edu ar do Du tra –  José Alen car
–  Luiz Otá vio –  Val mir Ama ral –  Jo nas Pi nhe i ro – 
Osmar Dias –  Pe dro Si mon –  Mar lu ce Pin to –
José Agri pi no –  Alber to Sil va –  Mo za ril do Ca val-
can ti –  La u ro Cam pos –  Gil ber to Mes tri nho –  Mo -
re i ra Men des.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 29, DE 2000

Intro duz mo di fi ca ções na es tru tu ra
do Po der Ju di ciá rio.

EMENDA Nº 187 – PLEN

Alte re-se o art, 104, pa rá gra fo úni co, in ci so I, da
Cons ti tu i ção:

Art. 104. ................................................
..............................................................
Pa rá gra fo úni co. ...................................
I – Um ter ço den tre de sem bar ga do res

fe de ra is dos Tri bu na is Re gi o na is Fe de ra is e
um ter ço den tre de sem bar ga do res dos Tri-
bu na is de Jus ti ça, in di ca dos em lis ta trí pli ce
ela bo ra da pelo pró prio Tri bu nal,

Jus ti fi ca ção

Man tém-se a de no mi na ção “de sem bar ga do res
fe de ra is” para os mem bros dos Tri bu na is Re gi o na is Fe -
de ra is, mas é eli mi na da a exi gên cia de se rem os de-
sem bar ga do res fe de ra is ou es ta du a is es co lhi dos ape-
nas den tre os ori un dos da car re i ra da ma gis tra tu ra.

A re gra ora em trâ mi te cria duas clas ses de de -
sem bar ga do res: os que po dem e os que não po dem
ser es co lhi dos para o Su pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça.
Além dis so, pro põe mais um obs tá cu lo ao re cru ta-
men to de ju í zes in te gran tes do quin to cons ti tu ci o nal.

Uma vez no me a dos para o car go de de sem bar-
ga dor, to dos pas sam a ser ma gis tra dos, se jam ad vo-
ga dos, pro mo to res ou apro va dos em con cur so para
juiz. O fato de os ju í zes es ta du a is e fe de ra is te rem
sido an tes ad vo ga dos – como nor mal men te ocor re –
não os mar ca como tais na car re i ra, de po is de no me-
a dos ju í zes; as sim tam bém em re la ção aos de sem-
bar ga do res, que não são di fe ren tes en tre si em ra zão
da ori gem, sal vo se se qui ser in sis tir em vi são mar ca-
da men te cor po ra ti va e dis cri mi na tó ria, que não con-
vém seja es ti mu la da na Car ta Cons ti tu ci o nal. Por
isso, a re pre sen ta ção da ma gis tra tu ra no Su pe ri or Tri -
bu nal de Jus ti ça deve per ma ne cer sen do fe i ta por de -
sem bar ga do res, in de pen den te men te de sua ori gem,
uma vez que a re pre sen ta ção clas sis ta de cor re de es -
co lha den tre aque les que, no mo men to da ela bo ra ção
da lis ta, exer cem a ad vo ca cia ou o Mi nis té rio Pú bli co.
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A pre va le cer a dis tin ção, as sim tam bém de ve ria
ser fe i to para a in di ca ção dos in te gran tes do Tri bu nal
Su pe ri or Ele i to ral: não po de ria ser mem bro da que le
Tri bu nal mi nis tro ori un do da clas se dos ad vo ga dos,
pois esta tem re pre sen ta ção pró pria nos ter mos do
art. 119, II.

Amir Lan do –  Ro nal do Cu nha Lima –  Chi co
Sar to ri –  Fran cis co Escór cio –  Lind berg Cury – 
Gil vam Bor ges –  Edu ar do Si que i ra Cam pos –  Se -
bas tião Ro cha –  Ger son Ca ma ta –  Ge ral do
Althoff –  Ney Su as su na –  José Edu ar do Du tra – 
José Alen car –  Ju vên cio da Fon se ca –  Fer nan do
Be zer ra –  Luiz Otá vio –  Val mir Ama ral –  Jo nas Pi -
nhe i ro –  Osmar Dias –  Pe dro Si mon –  Mar lu ce
Pin to –  José Agri pi no –  Alber to Sil va –  Mo za ril do
Ca val can ti –  Mo re i ra Men des –  La u ro Cam pos – 
Gil ber to Mes tri nho.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
 Nº  29, DE 2000

Intro duz mo di fi ca ções na es tru tu ra
do Po der Ju di ciá rio.

EMENDA Nº 188 – PLEN

Acres cen tem-se ao art. 105, I, da Cons ti tu i ção,
na re da ção do art. 17 da Pro pos ta de Emen da nº 29,
de 2000, as se guin tes alí ne as:

Art. 105. ................................................
I – pro ces sar e jul gar, ori gi na ri a men te:
. .............................................................
j) o li tí gio en tre Esta do es tran ge i ro ou

or ga nis mo in ter na ci o nal e a União, o Esta-
do, o Dis tri to Fe de ral ou o Ter ri tó rio;

l) as ca u sas e os con fli tos en tre a União 
e os Esta dos, a União e o Dis tri to Fe de ral, ou
en tre uns e ou tros, in clu si ve as res pec ti vas
en ti da des da ad mi nis tra ção in di re ta;

m) a ex tra di ção so li ci ta da por Esta do
es tran ge i ro.

Jus ti fi ca ção

Amplia-se a com pe tên cia ori gi ná ria do Su pe ri or
Tri bu nal de Jus ti ça, sen do li be ra do o Su pre mo Tri bu-
nal Fe de ral do jul ga men to de di ver sas ca u sas que po -
dem ser apre ci a das pelo Tri bu nal da or dem in fra cons-
ti tu ci o nal (alí ne as e, f e g do art. 102, I).

Amir Lan do –  Ro nal do Cu nha Lima –  Chi co
Sar to ri –  Lind berg Cury –  Gil van Bor ges –  Edu ar-
do Si que i ra Cam pos –  Fran cis co Escór cio –  José
Alen car –  Car los Be zer ra –  Se bas tião Ro cha – 
Ge ral do Althoff –  Ney Su as su na –  Jo vên cio da

Fon se ca –  Osmar Dias –  Ger son Ca ma ta –  José
Edu ar do Du tra –  Luiz Otá vio –  Val mir Ama ral – 
Jo nas Pi nhe i ro –  Pe dro Si mon –  Mar lu ce Pin to – 
José Agri pi no –  Alber to Sil va –  Mo za ril do Ca val-
can ti –  La u ro Cam pos –  Mo re i ra Men des.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 29, DE 2000

Intro duz mo di fi ca ções na es tru tu ra
do Po der Ju di ciá rio.

EMENDA Nº 189 – PLEN 

Des ta que-se o art. 21 do Subs ti tu ti vo para que
seja man ti do o tex to do art. 105, III, b, da Cons ti tu i ção,
na re da ção dada pelo art. 17 da Pro pos ta de Emen da
nº 29, de 2000:

Art. 105..................................................
III – ......................................................
b) jul gar vá li do ato de go ver no lo cal

con tes ta do em face de lei fe de ral;

Jus ti fi ca ção

O tex to atu al do art. 105, III, b, in clui na com pe-
tên cia do Su pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça re cur so es pe ci-
al quan do a de ci são re cor ri da “jul gar vá li da lei ou ato
de go ver no lo cal con tes ta do em face de lei fe de ral”.

O tex to apro va do pela Co mis são de Cons ti tu i-
ção, Jus ti ça e Ci da da nia trans fe riu ao Su pre mo Tri bu-
nal Fe de ral a com pe tên cia para apre ci ar re cur so con -
tra de ci são que “jul gar vá li da lei lo cal con tes ta da em
face de lei fe de ral” (art. 16 da Emen da, art. 102, III, d,
da Cons ti tu i ção).

Assim, fi cou sem pre vi são a hi pó te se de re cur so
con tra de ci são que jul gar vá li do ato de Go ver no lo cal
con tes ta do di an te de lei fe de ral. Essa ma té ria, que já
era de com pe tên cia do Su pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça,
ali deve per ma ne cer.

A pro pos ta ora apre sen ta da pre en che o va zio
que re sul ta ria da sim ples re vo ga ção da alí nea b do in -
ci so III do art. 105, como apro va da na Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, uma vez que pas -
sa ria para a com pe tên cia do Su pre mo so men te uma
das duas si tu a ções re gu la das no tex to atu al.

Como se tra ta de ato con tes ta do di an te da lei fe -
de ral, essa ques tão é in fra cons ti tu ci o nal, de sim ples
ile ga li da de, sem in va dir o tema da com pe tên cia le gis-
la ti va re gu la da na Cons ti tu i ção o que jus ti fi cou a al te-
ra ção apro va da quan to ao art. 102, III, d.

Amir Lan do – Ro nal do Cu nha Lima – Chi co
Sar to ri – Fran cis co Escor cio – Edu ar do Si que i ra
Cam pos – Lind berg Cury – Gil vam Bor ges – Se bas-
tião Ro cha – Ge ral do Althoff – Ney Su as su na – Car -
los Be zer ra – Ju vên cio da Fon se ca – Ger son Ca ma-
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ta – Val mir Ama ral – José Edu ar do Du tra – Luis Otá -
vio – José Alen car – Jo nas Pi nhe i ro – Osmar Dias –
Pe dro Si mon – Mar lu ce Pin to – José Agri pi no –
Alber to Sil va – Mo za ril do Ca val can te – Mo re i ra Men -
des – La u ro Cam pos – Gil ber to Mes tri nho.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Dis cus-
são, em con jun to, da pro pos ta e das emen das.

O SR. JOSÉ FOGAÇA (Blo co/PPS – RS) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra para dis cu tir.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Tem V.
Exª a pa la vra.

O SR. JOSÉ FOGAÇA (Blo co/PPS – RS. Para
dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, esta 
obra não pode pas sar des per ce bi da e sem um de ba te
apro fun da do no Con gres so Na ci o nal. Tra ta-se de um
tra ba lho alen ta do, rico em de ta lhes, subs tan ci o so
quan to ao seu con te ú do, ex tre ma men te ri go ro so do
pon to de vis ta ci en tí fi co e de sua ter mi no lo gia. É um
dos re la tó ri os, do pon to de vis ta da li te ra tu ra ju rí di ca,
me mo rá vel nes te Se na do da Re pú bli ca.

Seu au tor, o Se na dor Ber nar do Ca bral, re a li zou
aqui um tra ba lho de fô le go, dig no da bi o gra fia de S.
Exª, sem pre de di ca da à cons tru ção de um pro ces so
le gis la ti vo e cons ti tu ci o nal de mo crá ti co, equi li bra do
com res pe i to à di vi são ins ti tu ci o nal dos po de res e sua 
in ter de pen dên cia.

Este é um dos tra ba lhos, tal vez, mais me mo rá-
ve is e mar can tes do pon to de vis ta da li te ra tu ra ju rí di-
ca do Con gres so Na ci o nal. É des sas obras para se -
rem guar da das, Sr. Pre si den te, na nos sa pra te le i ra,
para a ela re cor rer mos sem pre que pre ci sar mos de
in for ma ções, de da dos, de ele men tos con sul ti vos, de
ele men tos crí ti cos e re fe ren ci a is so bre a es tru tu ra
cons ti tu ci o nal do Po der Ju di ciá rio bra si le i ro.

Sr. Pre si den te, não pos so ini ci ar sem fa zer um
re gis tro da re do bra da ad mi ra ção que sou obri ga do a
ter – mes mo que não qui ses se – di an te do tra ba lho
re a li za do pelo Se na dor Ber nar do Ca bral.

Sr. Pre si den te, o Se na dor Ber nar do Ca bral no
seu pa re cer man te ve um ins ti tu to ado ta do na pro pos-
ta de emen da cons ti tu ci o nal ori gi ná ria da Câ ma ra e
não o al te rou. Man te ve o tex to da for ma como foi pro -
du zi do na Câ ma ra dos De pu ta dos. A úni ca co i sa que
fez a mais  até por ques tão de eqüi da de, para evi tar
uma as si me tria cons ti tu ci o nal, para que não hou ves-
se uma dis pa ri da de en tre os di ver sos Tri bu na is Su pe-
ri o res  foi es ten der este prin cí pio aos de ma is Tri bu na-
is Su pe ri o res. Estou fa lan do da Sú mu la com efe i to
vin cu lan te. E não pos so de i xar de re co nhe cer que S.
Exª age nes ta ques tão com toda a so bri e da de e até
com uma ati tu de mi ni ma lis ta, pro cu ran do mu dar o
me nos pos sí vel, pro cu ran do al te rar mi ni ma men te, vi -

san do evi tar uma de ses ta bi li za ção, um de se qui lí brio
na ma té ria.

S. Exª, as sim como eu, ou viu Mi nis tros do Su -
pre mo Tri bu nal Fe de ral a res pe i to e pôde con clu ir que 
há po si ções dís pa res en tre S. Exªs. De um lado, o Mi -
nis tro Se púl ve da Per ten ce tem uma po si ção; e de ou -
tro, Mi nis tros há que de fen dem uma po si ção dis tin ta.
O Mi nis tro Se púl ve da Per ten ce, a res pe i to da Sú mu la
Vin cu lan te, dis se o se guin te:

Con ti nu a mos a vi ver uma ilu são, que é 
a de tra tar os pro ces sos de mas sa como se
fos sem pro ces sos in di vi du a is de con fli tos
en tre as par tes, como se fos se o des qui te
de João com Ma ria ou o ho mi cí dio de Antô -
nio que ma tou Jo a quim.

Têm-se ques tões de ci di das pelo Tri bu-
nal há três, qua tro, cin co anos, que con ti nu-
am a con ges ti o nar as suas pa u tas em ho-
me na gem à in de pen dên cia do juiz das ins-
tân ci as in fe ri o res, que não se vin cu la à de ci-
são e pode, en tão, por amor à sua pró pria
con vic ção, per ma ne cer anos e anos a de ci-
dir con tra ri a men te à de ci são ab so lu ta men te
tran qüi la do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral.

Não se pode trans plan tar para esta li ti-
gi o si da de de mas sa, so bre tu do na área pre -
vi den ciá ria, que tem tra zi do a cada ano cen -
te nas de mi lha res de pro ces sos que ne nhu-
ma má qui na ju di ciá ria com por ta. O que che -
ga ao STF – Su pre mo Tri bu nal Fe de ral –
nes ses nú me ros ab so lu ta men te as tro nô mi-
cos, in de cen tes, é uma par ce la que con ges-
ti o na a Jus ti ça Fe de ral.

Essa pa les tra foi pro fe ri da na Esco la Su pe ri or
de Gu er ra, pelo Mi nis tro Se púl ve da Per ten ce. Mas
pre ci so di zer que tam bém ouvi de ou vi do pró prio as
pa la vras do Mi nis tro Se púl ve da Per ten ce aqui, no
Se na do Fe de ral, em de po i men to que S. Exª pres tou
à Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia.
No de po i men to, S. Exª re pro du ziu mais ou me nos
essa li nha de pen sa men to.

Por tan to, é pre ci so re gis trar que há uma for te
ten dên cia no tri bu nal ma i or do nos so País, o Su pre mo
Tri bu nal Fe de ral, ori un da tam bém dos Tri bu na is Su-
pe ri o res, como o Tri bu nal Su pe ri or do Tra ba lho, fa vo-
rá vel à cha ma da Sú mu la com efe i to vin cu lan te.

Na ver da de, a Sú mu la com efe i to vin cu lan te sur -
giu di an te da emer gên cia e da acu mu la ção de pro-
ces sos no Su pre mo Tribu nal Fe de ral. Não pos so ne -
gar: são mi lha res de de man das que se as so mam
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àque la Casa e que tor nam re al men te bas tan te pe sa-
do e di fí cil o tra ba lho dos Srs. Mi nis tros.

O Se na dor Ber nar do Ca bral op tou por man ter o
tex to ori gi ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos na ma té ria
da Sú mu la Vin cu lan te.

A Sú mu la Vin cu lan te per mi te que o Su pre mo
Tri bu nal Fe de ral, de ofí cio ou por pro vo ca ção, me di-
an te de ci são de dois ter ços de seus mem bros, após
re i te ra das de ci sões so bre uma ma té ria, pos sa apro-
var Sú mu la, que, a par tir de sua pu bli ca ção na im-
pren sa ofi ci al, pas sa a ter efe i to vin cu lan te em re la-
ção aos de ma is ór gãos do Po der Ju di ciá rio e de toda
a ad mi nis tra ção pú bli ca di re ta ou in di re ta nas es fe ras
fe de ral, es ta du al e mu ni ci pal, bem como, no pro ce di-
men to, a sua re vi são ou seu can ce la men to, na for ma
es ta be le ci da em lei.

Por tan to, a sú mu la aca ba por va li dar a in ter pre-
ta ção e a efi cá cia de nor mas de ter mi na das acer ca
das qua is haja con tro vér sia en tre ór gãos ju di ciá ri os
ou en tre es ses e a Admi nis tra ção Pú bli ca e que acar -
re te gra ve in se gu ran ça po lí ti ca e re le van te mul ti pli ca-
ção de pro ces sos so bre ques tão idên ti ca. Pa re ce-me
que a ques tão é a re le van te mul ti pli ca ção de pro ces-
sos. Para evi tar essa mul ti pli ca ção, cria-se a sú mu la
vin cu lan te, que tem por efe i to, por tan to, im pe dir que
es ses pro ces sos se jam ob je to de re no va da de ci são
por par te dos ju í zes sin gu la res, dos ju í zes que têm a
ta re fa de jul gar em pri me i ra ins tân cia.

No § 3º do art. 103, fica bem cla ro que pode ha -
ver re cur so em caso de a sú mu la ser con tra ri a da por
uma de ci são ju di ci al.

Diz o § 3º:

Do ato ad mi nis tra ti vo ou de ci são ju di ci-
al que con tra ri ar a sú mu la apli cá vel ou que
in devi da men te a apli car, ca be rá re cla ma ção
ao Su pre mo Tri bu nal Fe de ral que, jul gan do-a
pro ce den te, anu la rá o ato ad mi nis tra ti vo ou
cas sa rá a de ci são ju di ci al re cla ma da e de ter-
mi na rá que ou tra seja pro fe ri da com ou sem
a apli ca ção da sú mu la, con for me o caso. 

Aí é que está a ques tão. A sú mu la es ta be le ce o
efe i to vin cu lan te e para to das as de man das, ou ques -
tões ju di ci a is se me lhan tes, ela é apli cá vel.

Se o juiz sin gu lar, o juiz da co mar ca, o juiz de
pri me i ra ins tân cia, de ci di rem em con trá rio, ca be rá o
re cur so ao Su pre mo, que anu la rá a de ci são do juiz.

Ora, pa re ce-me que isso atin ge, sim, a in de pen-
dên cia do ma gis tra do.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na dor
José Fo ga ça, V. Exª me per mi te um mi nu to?

O SR. JOSÉ FOGAÇA (Blo co/PPS – RS) –
Pois não.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A ses são
está pror ro ga da até que con si ga mos ter mi nar a
Ordem do Dia.

Agra de ço, Se na dor José Fo ga ça.
O SR. JOSÉ FOGAÇA (Blo co/PPS – RS) – Por

isso apre sen tei, Sr. Pre si den te, à con si de ra ção do
Se na dor Ber nar do Ca bral, emen da que cria uma al -
ter na ti va que pre ten de res pe i tar a au to no mia e a in-
de pen dên cia do ma gis tra do, as se gu rar que essa in -
de pen dên cia não seja to lhi da, li mi ta da ou des man te-
la da, e, ao mes mo tem po, evi tar o acú mu lo de pro ces-
sos que ve nham a su bir ao Su pre mo Tri bu nal Fe de ral.

Essa é uma ten ta ti va de con ju gar as duas co i sas:
im pe dir o ex ces so de pro ces sos e, ao mes mo tem po,
per mi tir que ca i ba, ao juiz de pri me i ra ins tân cia, o di re i-
to de re co nhe cer se, para o caso con cre to, a sú mu la é
apli cá vel ou não; se a de ci são su mu la da do Su pre mo
é, ou não, vá li da e apli cá vel para caso con cre to.

Se na dor Ber nar do Ca bral, agra de ço por es tar
pre sen te. Sei que V. Exª tem uma pre o cu pa ção cen -
tral com essa ques tão, por isso, que ro fa zer da qui a
le i tu ra des sa pro pos ta, por que sei que S. Exª a de ba te
com aber tu ra e dis po si ção para en ten der e com pre-
en der. É um mo men to im por tan te este em que en ca-
mi nha mos a re for ma do Po der Ju di ciá rio.

Assim dis põe a emen da que al te ra o art. 103 a,
da pro pos ta que re sul ta da Co mis são de Cons ti tu i-
ção, Jus ti ça e Ci da da nia do Se na do Fe de ral:

O Su pre mo Tri bu nal Fe de ral po de rá
sú mu la, de ofí cio ou por pro vo ca ção, me di-
an te de ci são fun da men ta da de qua tro quin -
tos dos mem bros de seu Ple ná rio, após re i-
te ra das de ci sões so bre a ma té ria e de cla rar
que seus enun ci a dos, a par tir da pu bli ca ção,
cons ti tu ir-se-ão em im pe di men to à in ter po si-
ção de qua is quer re cur sos con tra de ci são
que a hou ver apli ca do.

Ca be rá ao ma gis tra do a ta re fa e o pa pel ins ti tu-
ci o nal de apli car a sú mu la em pri me i ra ins tân cia ou
em tri bu nal su pe ri or, in de pen den te men te de qual quer
pres são, de qual quer in ge rên cia so bre a sua in de pen-
dên cia e a sua au to no mia.

Apre sen ta mos essa emen da por que a con si de-
ra mos mais van ta jo sa que a pro pos ta apro va da da
sú mu la vin cu lan te. O gran de ob je ti vo da sú mu la vin -
cu lan te é re du zir o vo lu me de re cur sos ao Su pre mo,
mas ela aca ba por fe rir a in de pen dên cia fun ci o nal do
juiz, além de su pri mir im por tan te par ti ci pa ção do Mi -
nis té rio Pú bli co e dos ad vo ga dos na cons tru ção do
Di re i to.
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O Sr. Ber nar do Ca bral (PFL – AM) – Se na dor
José Fo ga ça, con ce de-me V. Exª um apar te?

O SR. JOSÉ FOGAÇA (Blo co/PPS – RS) –
Ouço V. Exª com mu i ta hon ra, Se na dor Ber nar do
Ca bral.

O Sr. Ber nar do Ca bral (PFL – AM) – Se na dor
José Fo ga ça, pri me i ra men te, es tou com a im pres são
de que V. Exª apre sen ta essa emen da no sen ti do de
que seja im pe di ti va.

O SR. JOSÉ FOGAÇA (Blo co/PPS – RS) – Exa -
ta men te.

O Sr. Ber nar do Ca bral (PFL – AM) – Devo re co-
nhe cer que V. Exª está fa zen do uma aná li se per fe i ta
da ma té ria, pois a emen da é en ge nho sa. O res pe i to
que um Se na dor da sua es tir pe me re ce des te seu
com pa nhe i ro fará com que eu ana li se o as sun to com
aten ção. Se na dor José Fo ga ça, es te ja cer to de que a
emen da de V. Exª so fre rá um de mo ra do es tu do, até
por que nela re co nhe ço, con for me dis se há pou co,
uma for ma en ge nho sa de ata car o pro ble ma. Meus
cum pri men tos a V. Exª.

O SR. JOSÉ FOGAÇA (Blo co/PPS – RS) – Mu i-
to obri ga do, Se na dor Ber nar do Ca bral.

A in ten ção é exa ta men te cri ar um meio-ter mo, ou
seja, tro car a cha ma da sú mu la de efe i to vin cu lan te pela
sú mu la im pe di ti va de re cur so. O ma gis tra do tem o di re i-
to de de ci dir se, ao caso con cre to, é apli cá vel ou não a
sú mu la im pe di ti va de re cur so. Evi den te men te, essa ati -
tu de re du zi rá enor me men te o nú me ro de de man das
que su bi rão ao Su pre mo Tri bu nal Fe de ral e a con cen-
tra ção de ar güi ções de in cons ti tu ci o na li da de na Jus ti ça,
mas não im pe di rá a par ti ci pa ção de ad vo ga dos e do Mi -
nis té rio Pú bli co nem a ma nu ten ção da in de pen dên cia
do pró prio juiz de pri me i ra ins tân cia. Evi den te men te,
tra ta-se de um meio-ter mo que, imo des ta men te, tem
um sen ti do mu i to equi li bra do e de bom-sen so.

Digo es sas pa la vras sem ne nhu ma va i da de, Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, por que não fui eu
o au tor des sa for mu la ção. Ela foi ba se a da em es tu dos
e em pes qui sas re a li za das por Ju í zes de Di re i to do
Rio Gran de do Sul – que, sem con ter os de fe i tos da
sú mu la vin cu lan te, tem tam bém o mé ri to de re du zir
dras ti ca men te o nú me ro de re cur sos, fi can do, não
obs tan te, as se gu ra da ao ma gis tra do a sua in de pen-
dên cia ju rí di ca para a apre ci a ção do caso con cre to.
Se o juiz en ten der que há no vas ra zões e cir cuns tân-
ci as his tó ri cas para a re vi são da de ci são su mu la da,
po de rá ado tar novo en ten di men to.

Por tan to, Sr. Pre si den te, essa é a nos sa Pro pos-
ta de Emen da à Cons ti tu i ção que apre sen ta mos em
re la ção a esse bri lhan te e no tá vel pa re cer as si na do
pelo gran de Se na dor Ber nar do Ca bral.

Mu i to obri ga do.

Du ran te o dis cur so do Sr. José Fo ga ça
o Sr. Ra mez Te bet, Pre si den te, de i xa a ca-
de i ra da pre si dên cia, que é ocu pa da pelo Sr.
Mo za ril do Ca val can ti, 4º Se cre tá rio.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Não há mais ora do res ins cri tos para dis cu tir.

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.

São as se guin tes as ma té ri as que tra-
mi tam em con jun to:

4
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

 Nº 21, DE 1995
(Tra mi tan do em con jun to com as Pro pos tas de

Emen da à Cons ti tu i ção nºs 5, 16, 21, 23, 33, 54, 62, 
71, 74, 81 e 92, de 1999;  1, 5, 20 e 29, 

de 2000; e 15, de 2001)

Pri me 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 21, de
1995, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor
Anto nio Car los Va la da res, que al te ra dis po si ti vos da
Cons ti tu i ção Fe de ral.

5
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 5, DE 1999
(Tra mi tan do em con jun to com as Pro pos tas de

Emen da à Cons ti tu i ção nºs 21, de 1995; 16, 21, 23,
 33, 54, 62, 71, 74, 81 e 92, de 1999; 1, 5, 20 e 29,

 de 2000; e 15, de 2001)

Pri me 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 5, de
1999, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Ge -
ral do Althoff, que acres cen ta pa rá gra fos aos ar ti gos
27 e 168 e al te ra os ar ti gos 28 e 29 da Cons ti tu i ção
Fe de ral, que tra tam de re la ções ju rí di co-or ça men tá ri-
as en tre os Po de res dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral
e dos Mu ni cí pi os.

6
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 16, DE 1999
(Tra mi tan do em con jun to com as Pro pos tas de

Emen da à Cons ti tu i ção nºs 21, de 1995; 5, 21, 23,
33, 54, 62, 71, 74, 81 e 92, de 1999; 1, 5, 20 e 29,

de 2000; e 15, de 2001)

Pri me 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 16, de
1999, ten do como pri me i ra sig na tá ria a Se na do ra
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He lo í sa He le na, que al te ra a re da ção do § 1º do art.
99 e o art. 168 da Cons ti tu i ção Fe de ral, a fim de es ta-
be le cer, para os po de res e ór gãos que es pe ci fi ca, li -
mi tes nas do ta ções das res pec ti vas pro pos tas or ça-
men tá ri as.

7
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 21, DE 1999
(Tra mi tan do em con jun to com as Pro pos tas de

Emen da à Cons ti tu i ção nºs 21, de 1995; 5, 16, 23,
33, 54, 62, 71, 74, 81 e 92, de 1999; 1, 5, 20 e 29,

de 2000; e 15, de 2001)

Pri me 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 21, de
1999, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Pe -
dro Si mon, que acres cen ta pa rá gra fo úni co ao art. 98
da Cons ti tu i ção Fe de ral.

8
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

 Nº 23, DE 1999
(Tra mi tan do em con jun to com as Pro pos tas de

Emen da à Cons ti tu i ção nºs 21, de 1995; 5, 16, 21,
33, 54, 62, 71, 74, 81 e 92, de 1999; 1, 5, 20 e 29,

de 2000; e 15, de 2001)

Pri me 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 23, de
1999, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Ro -
ber to Re quião, que acres cen ta pa rá gra fo art. 109 da
Cons ti tu i ção Fe de ral, para atri bu ir ao Su pe ri or Tri bu-
nal de Jus ti ça a ini ci a ti va de lei so bre a cri a ção de va -
ras da Jus ti ça Fe de ral es pe ci a li za das em pro ces sar e
jul gar os cri mes fi nan ce i ros.

9
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

 Nº 33, DE 1999
(Tra mi tan do em con jun to com as Pro pos tas de

Emen da à Cons ti tu i ção nºs 21, de 1995; 5, 16, 21,
23, 54, 62, 71, 74, 81 e 92, de 1999; 1, 5, 20 e 29,

de 2000; e 15, de 2001)

Pri me 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 33, de
1999, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Jef -
fer son Pé res, que al te ra o art. 114 da Cons ti tu i ção Fe -
de ral, para in di car as par tes que têm le gi ti mi da de
para ins ta u rar dis sí dio co le ti vo e as hi pó te ses em que
este pode ocor rer.

10
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 54, DE 1999
(Tra mi tan do em con jun to com as Pro pos tas
de Emen da à Cons ti tu i ção nºs 21, de 1995;

5, 16, 21, 23, 33, 62, 71, 74, 81 e 92, de 1999;
1, 5, 20 e 29, de 2000; e 15, de 2001)

Pri me 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 54, de
1999, ten do como pri me i ra sig na tá ria a Se na do ra Lu -
zia To le do, que acres cen ta in ci so ao art. 93 da Cons ti-
tu i ção Fe de ral, para es ta be le cer prin cí pio re la ti vo à
com po si ção dos Tri bu na is Su pe ri o res.

11
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 62, DE 1999
(Tra mi tan do em con jun to com as Pro pos tas de

Emen da à Cons ti tu i ção nºs 21, de 1995; 5, 16, 21,
23, 33, 54, 71, 74, 81 e 92, de 1999; 1, 5, 20 e 29,

de 2000; e 15, de 2001)

Pri me 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 62, de 1999,
ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Mo za ril do
Ca val can ti, que al te ra a alí nea a do in ci so I do ar ti go 96
da Cons ti tu i ção Fe de ral, para de ter mi nar ele i ções di re-
tas para os ór gãos di re ti vos dos tri bu na is.

12
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 71, DE 1999
(Tra mi tan do em con jun to com as Pro pos tas de

Emen da à Cons ti tu i ção nºs 21, de 1995; 5, 16, 21,
23, 33, 54, 62, 74, 81 e 92, de 1999; 1, 5, 20 e 29,

de 2000; e 15, de 2001)

Pri me 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 71, de
1999, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Pe -
dro Si mon, que acres cen ta pa rá gra fo ao art. 18 da
Cons ti tu i ção Fe de ral e dá nova re da ção ao art. 132 da 
Cons ti tu i ção Fe de ral.

13
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

 Nº 74, DE 1999
(Tra mi tan do em con jun to com as Pro pos tas de

Emen da à Cons ti tu i ção nºs 21, de 1995; 5, 16, 21,
23, 33, 54, 62, 71, 81 e 92, de 1999; 1, 5, 20 e 29,

de 2000; e 15, de 2001)

Pri me 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 74, 
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de 1999, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor
Pe dro Si mon, que al te ra o § 1º do art. 128 da Cons ti-
tu i ção Fe de ral, para au to ri zar os in te gran tes do Mi -
nis té rio Pú bli co a ofe re cer lis ta trí pli ce à es co lha do
Pro cu ra dor-Ge ral da Re pú bli ca.

14
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

 Nº 81, DE 1999
(Tra mi tan do em con jun to com as Pro pos tas de

Emen da à Cons ti tu i ção nºs 21, de 1995; 5, 16, 21,
23, 33, 54, 62, 71, 74 e 92, de 1999; 1, 5, 20 e 29,

de 2000; e 15, de 2001)

Pri me 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 81, de
1999, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Ney
Su as su na, que al te ra a com pe tên cia do Su pe ri or Tri-
bu nal de Jus ti ça.

15
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

 Nº 92, DE 1999
(Tra mi tan do em con jun to com as Pro pos tas de

Emen da à Cons ti tu i ção nºs 21, de 1995; 5, 16, 21,
23, 33, 54, 62, 71, 74 e 81, de 1999; 1, 5, 20 e 29,

de 2000; e 15, de 2001)

Pri me 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
92, de 1999, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se -
na dor Pa u lo Sou to, que acres cen ta alí nea ao in ci-
so I do art. 102 da Cons ti tu i ção, para con fe rir ao
Su pre mo Tri bu nal Fe de ral com pe tên cia para jul-
gar, ori gi na ri a men te, nos cri mes de res pon sa bi li-
da de, os ju í zes de di re i to, ju í zes fe de ra is, de sem-
bar ga do res e mem bros dos Tri bu na is Re gi o na is
Fe de ra is.

16
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 1, DE 2000
(Tra mi tan do em con jun to com as Pro pos tas de

Emen da à Cons ti tu i ção nºs 21, de 1995; 5, 16, 21,
23, 33, 54, 62, 71, 74, 81 e 92, de 1999; 5, 20 e 29,

de 2000; e 15, de 2001)

Pri me 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 1, de
2000, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Tião
Vi a na, que al te ra o ar ti go 104 da Cons ti tu i ção Fe de ral
e dá ou tras pro vi dên ci as.

17
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 5, DE 2000
(Tra mi tan do em con jun to com as Pro pos tas de
Emen da à Cons ti tu i ção nºs 21, de 1995; 5, 16,
21, 23, 33, 54, 62, 71, 74, 81 e 92, de 1999; 

1, 20 e 29, de 2000; e 15, de 2001)

Pri me 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 5, de
2000, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor José 
Ro ber to Arru da, que dis põe so bre o re ces so par la-
men tar e as fé ri as fo ren ses co le ti vas.

18
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

 Nº 20, DE 2000
(Tra mi tan do em con jun to com as Pro pos tas de
Emen da à Cons ti tu i ção nºs 21, de 1995; 5, 16,

21, 23, 33, 54, 62, 71, 74, 81 e 92, de 1999;
1, 5 e 29, de 2000; e 15, de 2001)

Pri me 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 20, de
2000, 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 § 1º do art. 128 da Cons ti-
tu i ção Fe de ral, a fim de es ta be le cer que a es co lha do
can di da to ao car go de Pro cu ra dor-Ge ral da Re pú bli-
ca será fe i ta me di an te pro ces so ele ti vo.

19
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 15, DE 2001
(Tra mi tan do em con jun to com as Pro pos tas de

Emen da à Cons ti tu i ção nºs 21, de 1995; 5,
16, 21, 23, 33, 54, 62, 71, 74, 81 e 92, de 1999; 

1, 5, 20 e 29, de 2000)

Pri me 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 15, de
2001, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor João 
Alber to Sou za, que al te ra o art. 128 da Cons ti tu i ção
para de ter mi nar a in di ca ção do Pro cu ra dor-Ge ral da
Re pú bli ca den tre os in te gran tes de lis ta trí pli ce es co-
lhi da pe los mem bros do Mi nis té rio Pú bli co Fe de ral,
me di an te ele i ção.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Item 20:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 84, DE 2000

Dis cus são, em tur no úni co, do 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
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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, ten do

Pa re ce res sob nºs:
– 367, de 2002, da Co mis são de

Assun tos So ci a is, Re la to ra: Se na do ra Mar-
lu ce Pin to, pela au diên cia da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, para ma-
ni fes tar pre li mi nar men te so bre a cons ti tu ci o-
na li da de dos dis po si ti vos cons tan tes da pro -
po si ção;

– 368, 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 Se bas tião Ro cha, fa vo rá vel, nos ter mos
da Emen da nº 1-CCJ (Subs ti tu ti vo) que ofe -
re ce; e

– 369, de 2002, da Co mis são de
Assun tos So ci a is, Re la to ra: Se na do ra Mar-
lu ce Pin to, fa vo rá vel à ma té ria, nos ter mos
do pa re cer da Co mis são de Cons ti tu i ção,
Jus ti ça e Ci da da nia.

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

Pas sa-se à dis cus são, em con jun to, do pro je to e 
da Emen da nº 1 – CCJ, em tur no úni co.

A SRA. EMILIA FERNANDES (Blo co/PT – RS)
– Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para dis cu tir.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Para dis cu tir a ma té ria, con ce do a pa la vra à Se na do-
ra Emi lia Fer nan des.

A SRA. EMILIA FERNANDES (Blo co/PT – RS.
Para dis cu tir. Sem re vi são da ora do ra.) – Sr. Pre si den-
te, Srªs e Srs. Se na do res, como é do co nhe ci men to
de to dos, a ban ca da fe mi ni na do Con gres so Na ci o nal
re ú ne De pu ta das e Se na do ras que tra ba lham de for -
ma ar ti cu la da, aci ma de di fe ren ças po lí ti co-par ti dá ri-
as, e se es me ram em ga ran tir a agi li za ção e apro va-
ção de ini ci a ti vas que be ne fi ci em mais de 86 mi lhões
de mu lhe res des te País con ti nen tal. Este é um tra ba-
lho pi o ne i ro, in te gra do e ci da dão, que já re sul tou em
vá ri as ba ta lhas e em gran des vi tó ri as no Le gis la ti vo
fe de ral. Nos sos es for ços e tam bém a sen si bi li da de
dos no bres pa res, dos Par la men ta res ho mens da Câ -
ma ra e do Se na do, que têm apo i a do a nos sa luta, fo -
ram fun da men ta is para que o Bra sil dis pu ses se de
leis como a que pre vê o afas ta men to do lar dos res -
pon sá ve is pela vi o lên cia do més ti ca, a que ins ti tui o
Pro gra ma de Ori en ta ção Se xu al, a que es ta be le ce a
Pre ven ção de DST/AIDS e ao Uso de Dro gas em

Esco las de Ensi no Fun da men tal e Mé dio. Fo ram de ci-
si vos tam bém para que o Bra sil, mais re cen te men te,
ra ti fi cas se o Pro to co lo Fa cul ta ti vo à Ce daw, ins tru-
men to que agi li za e am plia o aces so das mu lhe res à
Jus ti ça Inter na ci o nal.

Sr. Pre si den te, Sras. E Srs. Se na do res, es ta mos
di an te dos itens 20 e 21 da pa u ta, que mos tram todo o 
tra ba lho e todo o es for ço da ban ca da fe mi ni na do
Con gres so Na ci o nal.

O PLC nº 84, de 2000, na ori gem, es ta be le cia
nor mas a se rem ob ser va das quan do do in gres so de
uma mu lher em qua is quer das es fe ras do ser vi ço pú -
bli co e nas em pre sas pri va das, tor nan do obri ga tó ria a 
con sul ta em ser vi ço de sa ú de, com o ob je ti vo de pre -
ve nir pa to lo gi as pre vis tas em pro gra mas de sa ú de da
mu lher, como to dos os se nho res sa bem, prin ci pal-
men te o cân cer de mama e o cân cer de colo do úte ro.

Foi ve ri fi ca do no Se na do que a ins pi ra ção ini ci al
da ini ci a ti va po de ria in cor rer em ví ci os de in cons ti tu ci-
o na li da de. Então, fi cou es ta be le ci do que, após a con -
clu são do pe río do de ex pe riên cia da mu lher no ser vi-
ço pú bli co e nas em pre sas pú bli cas e pri va das, uma
vez a cada ano, a ela se rão pro pi ci a das as con di ções
para que se jam sub me ti das a con sul tas e exa mes
mé di cos pre ven ti vos, o que con si de ra mos al ta men te
sig ni fi ca ti vo.

Sr. Pre si den te, se V. Exª me con ce der mais cin -
co mi nu tos, falo nos dois pro je tos e não me re fi ro no -
va men te quan do da vo ta ção do item se guin te.

O ou tro pro je to, o PLC nº 60, ins ti tui a Car te i ra
Na ci o nal de Sa ú de da Mu lher, que será emi ti da pe los
hos pi ta is, am bu la tó ri os, cen tros e pos tos de sa ú de da 
rede pú bli ca. Este do cu men to de ve rá ofe re cer es pe ci-
al aten ção aos re gis tros re la ti vos à pre ven ção e ao
con tro le do cân cer gi ne co ló gi co e de mama. O pro je to
ain da pre vê a con fi den ci a li da de de de ter mi na dos pro -
ce di men tos, o que é im por tan te.

Sem dú vi da, es sas duas pro po si ções es tão in ti-
ma men te re la ci o na das. Ambas sig ni fi cam um gran de
avan ço em ter mos de pre ven ção e con tro le de do en-
ças que se aba tem so bre as mu lhe res em todo o País.

Sa be mos que, ape sar de a pre ven ção des sas
do en ças ser re la ti va men te sim ples, mi lha res de mu -
lhe res só con se guem um di ag nós ti co tar dio, o que,
mu i tas ve zes, aca ba por sen ten ciá-las à mor te.

Con for me ad mi te o Insti tu to Na ci o nal do Cân-
cer, em bo ra o Bra sil te nha sido um dos prin ci pa is pa í-
ses a in tro du zir o exa me ci to pa to ló gi co, a do en ça
con ti nua como um pro ble ma de sa ú de pú bli ca. Isso
ocor re por que ape nas 30% das mu lhe res re a li zam o
exa me Pa pa ni co lau ao me nos três ve zes na vida, o
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que re sul ta em di ag nós ti co em fase avan ça da em
70% dos ca sos. As es ti ma ti vas do Insti tu to Na ci o nal
do Cân cer so bre in ci dên cia e mor ta li da de por esse
tipo de cân cer em 2001 eram de, apro xi ma da men te,
13 mil no vos ca sos e 4 mil óbi tos.

Para os pa í ses em de sen vol vi men to, que, se-
gun do a Orga ni za ção Mun di al de Sa ú de, res pon dem
por 75% dos ca sos de cân cer ute ri no, é ne ces sá rio
de sen vol ver pro gra mas con ti nu a dos e abran gen tes.

Con cluo, Sr. Pre si den te, di zen do que es tes dois
pro je tos são re sul ta do da luta das mu lhe res, do mo vi-
men to das mu lhe res do Bra sil in te i ro, do mun do, que
tam bém es tão pe din do uma aten ção es pe ci al à sa ú-
de da mu lher, e em es pe ci al da ban ca da fe mi ni na do
Con gres so Na ci o nal.

Con gra tu lo-me com a Casa, com os Par la men-
ta res ho mens e mu lhe res, pois con se gui mos avan çar
e es ta mos ago ra vo tan do es tas ma té ri as.

Ga ran tir que as mu lhe res se jam sub me ti das a
exa mes pre ven ti vos pe rió di cos, in clu in do pro ce di-
men tos ad mis si o na is, sem pre ju í zo ao dia de tra ba-
lho, como pre vê esta ma té ria, é uma ini ci a ti va das
mais exi to sas. Ain da mais se con si de rar mos que es -
ta mos em um País que não pro te ge su fi ci en te men te a 
sa ú de do seu povo e, em es pe ci al, os di re i tos re pro-
du ti vos das mu lhe res, nada mais jus to le van tar mos a
nos sa voz, por que, a cada duas ho ras, uma mu lher
bra si le i ra mor re por mo ti vos re la ci o na dos à gra vi dez.

Por tudo isso, Sr. Pre si den te, o es for ço que es ta-
mos em pre en den do está di re ta men te li ga do ao res-
ga te dos di re i tos da mu lher, dos di re i tos à ci da da nia,
dos di re i tos à igual da de e ao tra ta men to dig no a to dos
os ci da dãos e ci da dãs des te País.

Mu i to obri ga da, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –

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 a Emen da nº 1 – CCJ (Subs ti tu ti vo),

que tem pre fe rên cia re gi men tal. (Pa u sa.)
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 apro vam o

Subs ti tu ti vo que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do
Apro va do o Subs ti tu ti vo, fica pre ju di ca do o pro -

je to.
A ma té ria vai à Co mis são Di re to ra, a fim de se

re di gir o ven ci do para o tur no su ple men tar.

É a se guin te a ma té ria apro va da:

EMENDA Nº 1 – CCJ (SUBSTITUTIVO)

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 84, DE 2001

Dis põe so bre a pro pi ci a ção de con-
sul tas à em pre ga das 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.

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

Art. 1º Após a con clu são do pe río do de ex pe-
riên cia da mu lher no ser vi ço pú bli co e nas em pre sas
pú bli cas e pri va das, e uma vez a cada ano, a ela se -
rão pro pi ci a das as con di ções para que seja sub me ti-
da às con sul tas e aos exa mes pre ven ti vos pre vis tos
em pro gra ma de aten ção in te gral à sa ú de da mu lher,
con for me pre co ni za do pelo Mi nis té rio da Sa ú de.

Art. 2º As ser vi do ras e em pre ga das a que se re -
fe re o art. 1º se rão dis pen sa das de suas ati vi da des
para a re a li za ção das con sul tas e exa mes pre ven ti vos
ali pre vis tos.

§ 1º As ser vi do ras e em pre ga das se rão en ca mi-
nha das ao SUS, ou ins ti tu i ções pri va das con ve ni a-
das, me di an te no ti fi ca ção onde cons te, tam bém, o
cum pri men to des ta de ter mi na ção le gal.

§ 2º À dis pen sa re fe ri da no ca put se rão acres ci-
das ou tras, in clu í das aque las para a re ti ra da dos exa -
mes e de ma is pro ce di men tos ne ces sá ri os, à me di da
que o ser vi ço de sa ú de res pon sá vel pelo acom pa-
nha men to da em pre ga da ou da ser vi do ra as sim o en -
ten der, e me di an te no ti fi ca ção ao ser vi ço mé di co da
ins ti tu i ção ou em pre sa.

Art. 3º As con sul tas e exa mes a que se re fe re
esta lei po de rão ser re a li za das em ins ti tu i ções pú bli-
cas, pri va das ou em con sul tó ri os par ti cu la res.

Pa rá gra fo úni co. A ser vi do ra ou em pre ga da
apre sen ta rá ao em pre ga dor ou à che fia, con for me o
caso, no pra zo má xi mo de trin ta dias, ates ta do de
com pa re ci men to ao ser vi ço de sa ú de do qual não
cons ta rá o di ag nós ti co ou o pro ce di men to re a li za do.

Art . 4º As cam pa nhas de di vul ga ção e de es tí-
mu lo à aten ção in te gral à sa ú de da mu lher se rão re -
a li za das pe los ór gãos com pe ten tes.

Art. 5º As em pre sas e ins ti tu i ções pú bli cas
que trans gre di rem as dis po si ções pre vis tas nes ta
lei su je i tam-se às pe na li da des, na for ma do re gu-
la men to.

Art. 6º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.
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O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Item 21:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 60, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Lei da Câ ma ra nº 60, de 2001 (nº 340/95,
na Casa de ori gem), que ins ti tui a Car te i ra
Na ci o nal de Sa ú de da Mu lher, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 191, de
2002, da Co mis são de Assun tos So ci a is,
Re la to ra: Se na do ra Ma ria do Car mo Alves.

Du ran te o pra zo re gi men tal de 5 dias úte is pe -
ran te a Mesa, não fo ram ofe re ci das emen das à ma -
té ria.

Pas sa-se à dis cus são do pro je to, em tur no úni -
co. (Pa u sa.)

Não ha ven do quem peça a pa la vra e con si de-
ran do que a Se na do ra Emi lia Fer nan des já o fez, en -
cer ro a dis cus são.

Em vo ta ção. (Pa u sa.)
Não ha ven do ora do res ins cri tos para en ca mi-

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

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

É o se guin te o pro je to apro va do:
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O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Item 24:

PARECER Nº 541, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pa re-
cer nº 541, de 2002, da Co mis são Di re to-
ra, Re la tor: Se na dor Car los Wil son, con-
clu in do fa vo ra vel men te à Indi ca ção nº 3,
de 2002, do Se na dor Fre i tas Neto, su ge-
rin do que a sala de re u niões da Co mis-
são de Fis ca li za ção e Con tro le seja de no-
mi na da “Sala Se na dor Má rio Co vas”.

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

dis cus são.
Em vo ta ção. (Pa u sa.)
Não ha ven do ora do res ins cri tos 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.
Apro va do o pa re cer, fica pre ju di ca do o Pro je to de

Re so lu ção nº 61, de 2001, item 25 da pre sen te pa u ta.
A Pre si dên cia to ma rá as pro vi dên ci as a fim de

que se cum pra a de ci são do Ple ná rio.
É o se guin te o item pre ju di ca do:

25

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 61, DE 2001

Pro je to de Re so lu ção nº 61, de 2001, 
de au to ria do Se na dor Fre i tas Neto, que
dá o nome de Má rio Co vas à sala de ses -
sões da Co mis são de Fis ca li za ção e Con -
tro le do Se na do Fe de ral.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Pas sa-se, ago ra, à apre ci a ção do Re que ri men to n.º
391, de 2002, de ur gên cia, lido no Expe di en te, para o
Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 53/2002.

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 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, nos ter -
mos do art. 345, II, do Re gi men to Inter no.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
So bre a mesa, pro je 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:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 180, DE 2002

Alte ra a Lei n.º 8.670, de 30 de ju nho
de 1993, que dis põe so bre a cri a ção de
Esco las Téc ni cas e Agro téc ni cas Fe de ra-
is, e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º A re la ção de que tra ta o art. 2.º da Lei nº

8.670, de 30 de ju nho de 1993, é acres ci da do se guin-
te Mu ni cí pio: São Ra i mun do das Man ga be i ras – Ma -
ra nhão.

Art. 2º O Po der Exe cu ti vo ado ta rá as pro vi dên ci-
as ne ces sá ri as à exe cu ção des ta Lei, cor ren do as
des pe sas à con ta dos re cur sos or ça men tá ri os des ti-
na dos ao Mi nis té rio da Edu ca ção.

Art. 3º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

IMPLANTAÇÃO DE ESCOLA AGROTÉCNICA
FEDERAL NO MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO

DAS MANGABEIRAS – ESTADO DO MARANHÃO

1 – APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA
No Bra sil, a par tir da dé ca da de 80, a eco no mia

na ci o nal vol tou a cres cer em con so nân cia com os ru -
mos da eco no mia mun di al, ha ven do mu dan ças sig ni-
fi ca ti vas no pro ces so de pro du ção e or ga ni za ção do
tra ba lho, pro vo can do as sim, con se qüên ci as sé ri as
em ter mos de de sem pre go crô ni co e su bem pre go.

Nes se con tex to, urge a ne ces si da de de uma for-
ma ção pro fis si o nal para os tra ba lha do res, que se in -
vis ta na sua qua li fi ca ção para o tra ba lho ou para o de -
sen vol vi men to de ações em pre en de do ras, face aos
no vos de sa fi os im pos tos pela eco no mia glo ba li za da.

Em fun ção des sas dis cus sões, o go ver no fe de-
ral pa tro ci nou um am plo pro ces so de re for ma da edu -
ca ção pro fis si o nal no país, que to mou cor po a par tir
da pro mul ga ção da Lei de Di re tri zes e Ba ses da Edu -
ca ção Na ci o nal em de zem bro de 1996, sob o nº
9.394/96, do De cre to nº 2.208/97 e da Por ta ria Mi nis-
te ri al nº 646/97, que in tro du zi ram mu dan ças sig ni fi ca-
ti vas no seu ob je ti vo e es tru tu ra. Uma das prin ci pa is
mu dan ças foi o fa vo re ci men to de uma ar ti cu la ção
mais pro fun da da edu ca ção pro fis si o nal com o mun -
do pro du ti vo.
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Des sa for ma, a edu ca ção pro fis si o nal pas sou a
ser con ce bi da numa pers pec ti va mais am pla e fle xí-
vel, su pe ran do uma vi são res tri ta de pre pa ra ção do
tra ba lha dor para os pos tos de tra ba lho, per mi tin do
uma for ma ção que fa vo re ça sua em pre ga bi li da de e
au to for ma ção per ma nen te, con tem plan do as pec tos
como:

• Me lhor ní vel de es co la ri da de, com
am pla for ma ção ge ral e só li da base tec no ló-
gi ca.

• Mo di fi ca ções no cam po ati tu di nal e
com por ta men tal: ca pa ci da de de ra ci o cí nio
co mu ni ca ção, ini ci a ti va, fle xi bi li da de, di na-
mis mo, res pon sa bi li da de, abs tra ção, re so lu-
ção de pro ble mas, es pí ri to cri a dor e em pre-
en de dor, au to no mia, ca pa ci da de de edu-
car-se con ti nu a men te.

• Do mí nio dos fun da men tos ci en tí fi cos
e in te lec tu a is que ca rac te ri zam o pro ces so
pro du ti vo mo der no, bem como o de sem pe-
nho em um ramo pro fis si o nal es pe cí fi co.

• Per cep ção glo bal do pro ces so pro du-
ti vo em toda sua ex ten são, bem como com -
pre en são da ló gi ca fun ci o nal das má qui nas.

No in tu i to de su prir a ne ces si da de de ofe re cer
uma for ma ção pro fis si o nal am pla, fle xí vel e ar ti cu la-
da aos seus ci da dãos, o Mu ni cí pio de São Ra i mun-
do das Man ga be i ras, can di da ta-se a ar ti cu la dor de
uma po lí ti ca de qua li fi ca ção pro fis si o nal (bá si ca e
téc ni ca) para atu a ção no se tor pri má rio da eco no-
mia vi san do à me lho ria da qua li da de de vida da po -
pu la ção. A si tu a ção ge o grá fi ca, o po ten ci al pro du ti-
vo, o peso da re gião no Esta do e a au sên cia de ou -
tros cen tros do gê ne ro, dão ao mu ni cí pio os atri bu-
tos ne ces sá ri os a tor nar-se um polo aglu ti na dor de
Edu ca ção Pro fis si o nal, com a cri a ção de uma Esco -
la Agro téc ni ca e, a mé dio pra zo, trans for má-la em
Cen tro Fe de ral de Edu ca ção Tec no ló gi ca, be ne fi ci-
an do toda a re gião sul do Esta do.

Para al can çar tais ob je ti vos, se rão de sen vol vi-
dos es tu dos e re u niões vi san do, en tre ou tros:

• ava li a ção da ofer ta de edu ca ção pro -
fis si o nal no mu ni cí pio e re gião em re la ção a
de man da do mer ca do pro du ti vo;

• par ti ci pa ção co le ti va e um ma i or
com pro me ti men to em tor no do fu tu ro do
mu ni cí pio, re fle tin do-se numa mu dan ça na
pró pria cul tu ra da po pu la ção em re la ção a
ne ces si da de de ob ter uma qua li fi ca ção pro -
fis si o nal

• par ti ci pa ção de re pre sen tan tes do
mu ni cí pio em en con tros so bre ha bi li da des e
com pe tên ci as re que ri das para a im plan ta-
ção de edu ca ção pro fis si o nal;

• de fi ni ção dos cur sos de ní vel bá si co
e téc ni co a se rem im plan ta dos, con for me re -
sul ta dos de pes qui sa e da ca pa ci da de ope -
ra ci o nal da eco no mia do mu ni cí pio e re gião;

Assim, o mu ni cí pio de São Ra i mun do das Man -
ga be i ras, em con so nân cia com os ob je ti vos da Re for-
ma da Edu ca ção Pro fis si o nal que vem sen do im plan-
ta da no país, uma re for ma edu ca ci o nal que visa um
es tre i ta men to da re la ção Esco la-Mun do do tra ba lho e,
com pro me ti do com a di ver si fi ca ção de opor tu ni da des
de pro fis si o na li za ção nos ní ve is bá si co e téc ni co e da
am pli a ção do aten di men to edu ca ci o nal da po pu la ção
do Pólo Sul do Ma ra nhão está pro pon do a im plan ta-
ção no mu ni cí pio de uma Esco la Agro téc ni ca da Rede 
Fe de ral de Ensi no Pro fis si o nal, dan do à re gião sul do
Ma ra nhão a exa ta im por tân cia que re pre sen ta no ce-
ná rio pro du ti vo do Esta do.

2. ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICA DA
PROPOSTA

2.1. Perfil econômico da Região
O Pólo Sul do Ma ra nhão com pre en de os mu ni-

cí pi os: Ri a chão, Fe i ra Nova do Ri a chão, Bal sas, Tas-
so Fra go so, Alto Par na í ba, For ta le za dos No gue i ras,
Nova Co li na, Lo re to, Sam ba í ba e São Ra i mun do das
Man ga be i ras. Como cen tro mais di nâ mi co, des ta-
ca-se o mu ni cí pio de Bal sas, lo ca li za do a 400 Km de
im pe ra triz e 790 Km de São Luís.

A re gião apre sen ta con di ções eda fo cli má ti cas
pri vi le gi a das para a ex plo ra ção não ir ri ga das de
grãos (se que i ro) com al gu mas áre as pro pí ci as para
cul tu ras ir ri ga das. Há pre do mi nân cia de la tos so los
(mais de 50%), e a ve ge ta ção va ria de cam pos lim-
pos, com pre do mí nio de ca pins, até cer ra dões (bos -
ques com ar bus tos e ár vo res). A al ti tu de mé dia gira
em tor no de 600m.

O Pólo Sul do Ma ra nhão tem área de 48.696km2

e po pu la ção de 136.691 ha bi tan tes, e está si tu a do
numa re gião de cli ma pri vi le gi a do para a pro du ção de
grãos em se que i ro – soja, fe i jão, ar roz, mi lho e mi lhe-
to -, onde se ex pan de uma agri cul tu ra in ten si va de
alta pro du ti vi da de. O cli ma apre sen ta pre ci pi ta ções
su pe ri o res a 1.000 mm anu a is e eva po trans pi ta ção
de 1400 a 1600 mm anu a is. O pe río do chu vo so si -
tua-se en tre ou tu bro e mar ço e o pe río do seco, com
dé fi cit hí dri co, de abril a se tem bro. A tem pe ra tu ra mé -
dia atin ge os 27º C.

Além da fron te i ra agrí co la, este Pólo tem for te
po ten ci al para ati vi da des de bo vi no cul tu ra, vis lum-
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bran do-se com a in dus tri a li za ção da soja, a ex plo ra-
ção da avi cul tu ra e da su i no cul tu ra. Con ta com sis te-
ma por tuá rio de gran de ca la do em São Luís, in fra-es-
tru tu ra es sen ci al para o trans por te de car gas de
grãos para os mer ca dos da Eu ro pa, Esta dos Uni dos e 
Ásia atra vés do Cor re dor Nor te. Tem cus tos com pe ti-
ti vos e trans por te ro do fer ro viá rio in te gra do, li gan do
áre as de pro du ção a São Luís, com pre vi são de am -
pli a ção da fer ro via Nor te/Sul, a par tir de Estre i to. As
de ma is van ta gens com pe ti ti vas in clu em: gran des áre -
as para pro du ção de grãos; ba i xo cus to da ter ra; ele -
va do ní vel em pre sa ri al; al tas ta xas de cres ci men to.

O Pólo Sul do Ma ra nhão dis põe de uma rede
ban cá ria cons ti tu í da de 13 es ta be le ci men tos e um
par que in dus tri al bem es tru tu ra do com pos to de 59 in -
dús tri as, sen do ain da dis po ní vel ser vi ços de te le co-
mu ni ca ções di ver si fi ca dos, in clu in do ser vi ços de te le-
fo nia mó vel, emis so ra de te le vi são e vá ri as emis so ras
de rá dio AM e FM, ho téis, es co las, hos pi ta is e a exis -
tên cia de li nhas de fi nan ci a men to de lon go pra zo ade -
qua do e com en car gos com pe ti ti vos.

Com ser vi ços re gu la res de trans por tes aé re os,
ro do viá ri os e fer ro viá ri os, o aces so ao Pólo se dá de
ma ne i ra fá cil e rá pi da, prin ci pal men te de vi do a suas
ro do vi as bem pa vi men ta das.

O Pólo Sul do Ma ra nhão pos sui um di ver si fi ca-
do sis te ma lo gís ti co de trans por te. O es co a men to da
pro du ção é fe i to por meio do cor re dor de Expor ta ção
Nor te e pela rota de con su mo lo cal (Les te e Sul) .O
pri me i ro é com pos to pela BR-230 (Bal sas-Estre i to),
fer ro via Nor te-Sul, es tra da de fer ro Ca ra jás e Por to da 
Pon ta Ma de i ra (São Luís). Este úl ti mo cons ti tu in do
um sis te ma por tuá rio efi ci en te com gran de ca la do,
per mi tin do atra car na vi os de gran de por te, con di ção
bá si ca para vi a bi li zar o trans por te de gran des vo lu-
mes de car gas de grãos e mi né ri os para os EUA, Eu -
ro pa e Ásia. A se gun da, rota de con su mo lo cal (Les te
e Sul) é di re ci o na da prin ci pal men te para as ci da des
de For ta le za, por meio da BR-230 e BR-020; Re ci fe,
por meio da BR-230, 316 e 232 e Bra sí lia por meio da
BR-020.

CORREDOR DE EXPORTAÇÃO

ROTA NORTE
• Ro do via BR-135 (para Te re si na)/Ro do via BR-230
(para Bal sas-Estre i to)/Fer ro via Nor te-Sul/Estra da de 
Fer ro Ca ra jás/Por to Pon ta da Ma de i ra (São Luís)
• Ro do via BR-230 (para Bal sas e Estre i to)
• Fer ro via Nor te-Sul/Estra da de Fer ro Ca ra jás/Por to
Pon ta da Ma de i ra (São Luís)

ROTA LESTE

• Ro do via BR-230/BR-020 (para For ta le za)
• Ro do via BR-230/BR-316/BR-232 (para Re ci fe)

ROTA SUL

• Ro do via BR-020 (Bra sí lia)

O Pólo Sul do Ma ra nhão com den si da de de-
mo grá fi ca de 3,09 hab/km² com pre en de uma área
de 48.492km², o que cor res pon de a 14,54% do ter ri-
tó rio do es ta do.

2.2. VOCAÇÃO EMPRESARIAL DA REGIÃO

Dos 204 mi lhões de hec ta res de cer ra dos bra -
si le i ros, 9.800.000 ha en con tram-se no Ma ra nhão,
um dos es ta dos que for mam a re gião Meio-Nor te
ou Nor des te Oci den tal do Bra sil, a qual re pre sen ta
cer ca de 10,7% da área fí si ca de cer ra dos do País
(Cas tro, 1997).

Com uma área de cer ra do po ten ci al men te agri -
cul tá vel, o Pólo Sul do Ma ra nhão se cons ti tui na mais
im por tan te fron te i ra agrí co la em de sen vol vi men to
para a pro du ção de grãos. Além da soja, de sen vol-
ve-se na re gião ou tras cul tu ras, como ar roz, mi lho, fe i-
jão e man di o ca, ado tan do tec no lo gia mo der na, com
uso in ten si vo de me ca ni za ção, adu ba ção e cor re ção
de so los, uti li zan do ino cu lan tes para fi xa ção do ni tro-
gê nio, se men tes se le ci o na das, ro ta ção de cul tu ras,
tra tos cul tu ra is ade qua dos e a prá ti ca do plan tio di re-
to. Gran des áre as de ter ras pro pí ci as para a pro du ção
de grãos, me ca ni zá ve is, es tão dis po ní ve is para sua
ex pan são. O gran de atra ti vo é a es tru tu ra do solo e o
pre ço da ter ra.

Imen sas opor tu ni da des de agro ne gó ci os se
abrem no pólo para co mer ci a li za ção de má qui nas e
im ple men tos agrí co las, re ven da de in su mos, adu bos,
se men tes e agro quí mi cos em ge ral. Na par te de
trans for ma ção há es pa ço para a im plan ta ção de in-
dús tri as de es ma ga men to de grãos, usi nas de al go-
dão, aba te dou ros e in dús tri as de car nes, cur tu mes e
in dús tri as têx te is. Na dis tri bu i ção po dem ser cons tru í-
dos ar ma zéns gra ne le i ros, em pre sas de trans por tes
e for ma ção de tra ding com pa ni es. Além des ses ne -
gó ci os di re ta men te li ga dos a ca de ia dos grãos em ge -
ral apre sen tam-se gran des opor tu ni da des em con sul-
to ri as es pe ci a li za das, es cri tó ri os de pro je tos, la bo ra-
tó ri os de aná li ses de solo e fo lha, pa tru lhas me ca ni-
za das, uni da des de be ne fi ci a men to de se men tes,
cur sos es pe ci a li za dos nas ati vi da des ru ra is, agro in-
dus tri a is e co mer ci a li za ção agrí co la, cri a ção de em-
pre sas de tra ba lho e lo gís ti ca de agro ne gó ci os.

Di ver sas ou tras opor tu ni da des de ne gó ci os se
abrem nas ati vi da des re la ci o na das com as ca de i as
pro du ti vas como pro du ção e re ven da de in su mos pro -
du ção e re ven da de má qui nas, equi pa men tos e im-
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ple men tos, ati vi da des de lo gís ti ca de mer ca do, trans -
por tes e co mer ci a li za ção.

Ou tras ati vi da des tam bém se de sen vol vem
como aque las que são com ple men ta res como im-
plan ta ção de ho téis, res ta u ran tes, hos pi ta is, es co las
e equi pa men tos de la zer.

2.3. POTENCIALIDADES REGIONAIS E DE MER–
CADO

O Pólo Sul do Ma ra nhão sur ge como uma al-
ter na ti va bas tan te com pe ti ti va para ser ana li sa da
nos pro je tos de no vos in ves ti men tos e par ce ri as
com em pre sas já es ta be le ci das na re gião. Por ser
uma re gião do cer ra do bra si le i ro com alto po ten ci al
pro du tor, em pou cos anos po de rá de sen vol ver um
gran de par que de pro du ção agro pe cuá ria e de agri-
bu si ness do País, prin ci pal men te para as ati vi da des
de bo vi no cul tu ra, vis lum bran do-se com a in dus tri a li-
za ção da soja, a ex plo ra ção da avi cul tu ra e da su i-
no cul tu ra.

Com o pro ces so de des re gu la men ta ção e me nor
im por tân cia do pa pel do es ta do na agri cul tu ra, as em -
pre sas agro in dus tri a is têm sido di fu so ras de tec no lo gia
e as sis tên cia téc ni ca, prin ci pal men te a par tir de pro je tos
de ali an ças, for ma is ou in for ma is. Exem plos dis so são
os pro je tos de par ce ri as em fran ca ex pan são, tan to na
pe cuá ria aví co la como na su i no cul tu ra. Por meio des-
sas ex pe riên ci as, ve ri fi ca mos uma gran de ex pan são na
agro in dús tria de car nes, além de in ten si fi car a de man da
por in su mos agro in dus tri a is, como ra ção, me di ca men-
tos, in fra-es tru tu ra de pro du ção.

Na área in dus tri al, são com pe ti ti vos os in ves ti-
men tos que de man dam mão- de-obra edu ca da e/ou
re qui si tam uma vas ta rede va re jis ta de dis tri bu i ção,
cuja in te ra ção com em pre sas de ata ca do, de te le co-
mu ni ca ções e es pe ci a li za das em lo gís ti ca é fun da-
men tal, por exem plo, em pre sas fa bri can tes de equi -
pa men tos para as ati vi da des agro pe cuá ri as e de pro -
du tos pe que nos para con su mo de mas sa.

2.4. DEMANDA POTENCIAL DE EMPREENDE–
DORES

Por seu gran de po ten ci al de mer ca do, o Pólo
Sul do Ma ra nhão está sem pre no pro ces so de bus ca
de no vos in ves ti men tos. Está no rol de al ter na ti va de
re gião ca pa ci ta da a ofe re cer os fa to res de com pe ti ti-
vi da de sis tê mi ca, tais como: mão-de-obra edu ca da e
com sa ú de; sis te mas in te gra dos de edu ca ção, pes-
qui sa e de sen vol vi men to; te le co mu ni ca ções; ener gia;
trans por tes; lo gís ti ca de dis tri bu i ção; mer ca do em as -
cen são; fa ci li da de de ter ce i ri za ção; ar ti cu la ção e re la-
ções res pon sá ve is e trans pa ren tes com o se tor pú bli-

co; cen tros ur ba nos que atra i am pes so as qua li fi ca das
e ofe re çam tran qüi li da de aos tra ba lha do res por meio
da com bi na ção de boas es co las para os fi lhos, se gu-
ran ça, cul tu ra, la zer, ba i xo ní vel de po lu i ção, etc. Tais
fa to res, fa ci li tam o su ces so dos em pre en di men tos e
dos em pre en de do res.

Des sa for ma, a re gião ofe re ce gran des pers pec-
ti vas para em pre en de do res ou pes so as com mo ti va-
ção para em pre en der. A per cep ção de uma opor tu ni-
da de é uma con di ção es sen ci al e ne ces sá ria para o
sur gi men to de no vos ne gó ci os. Não é en tre tan to, a
úni ca con di ção do pro ces so cri a ti vo. Ou tros in gre di-
en tes, como a mo ti va ção, ini ci a ti va, per sis tên cia, au -
to con fi an ça, pre o cu pa ção com a alta qua li da de do
tra ba lho, pro cu ra de in for ma ções, uso de es tra té gi as
de in fluên cia, mo ni to ra men to, fi xa ção de me tas, cre -
di bi li da de, ho nes ti da de, in de pen dên cia e as ha bi li da-
des de ges tão são igual men te ne ces sá ri os. A ca pa ci-
da de de con cre ti zar a opor tu ni da de per ce bi da pro mo-
ven do-a com os re cur sos ne ces sá ri os e dan do es tru-
tu ra ade qua da ao tipo de ne gó cio, é re qui si to que irá
de ter mi nar, no mé dio e lon go pra zo, o cres ci men to re -
gi o nal.

Den tro des se per fil em pre en de dor apre sen ta do,
a re gião ofe re ce uma gama de op ções de in ves ti men-
tos no se tor de agri bu si ness, fa tor prin ci pal de nos sa
aten ção, tais como: se men tes; grãos; óle os ve ge ta is;
fru tas e su cos; le gu mes e ver du ras; ali men ta ção; do -
ces, ba las, bis co i tos e sor ve tes;pre pa ra dos, con ge la-
dos e con ser vas; tor re fa ção; açú car e ál co ol; ra ções;
pro du tos in dus tri a li za dos de gado, su í nos, aves, ovos
e fri go rí fi cos; la ti cí ni os; con ser vas de pes ca do e cen -
tros de bi o tec no lo gia.

2.5. IDENTIFICAÇÃO DE INTERESSES DA CO–
MUNIDADE

Nes ta úl ti ma dé ca da, o mun do tem pas sa do
por imen sas trans for ma ções e o Mu ni cí pio de São
Ra i mun do das Man ga be i ras, como par te des se con -
tex to, não pode fi car à mar gem. As no vas fron te i ras
eco nô mi cas cri a das com a glo ba li za ção, ou seja, os
mer ca dos uni fi ca dos, tor nam a com pe ti ção mais
acir ra da e, con se qüen te men te, obri gam as em pre-
sas a in ves ti rem na com pe tên cia pro du ti va por uma
ques tão de so bre vi vên cia.

Nes sas con di ções, os lu cros au fe ri dos pelo se -
tor agro pe cuá rio são tran si tó ri os e ori gi na dos de ga -
nhos de pro du ti vi da de ori un dos de con di ções eda fo-
cli má ti cas mais fa vo rá ve is ou de ado ção pi o ne i ra de
tec no lo gi as mo der nas. Dada a li ber da de e ve lo ci da de
de cir cu la ção da in for ma ção tec no ló gi ca, no vas tec-
no lo gi as que ne u tra li zam as van ta gens na tu ra is, ou
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que pro pi ci am ga nhos sig ni fi ca ti vos de pro du ti vi da de
e qua li da de ra pi da men te se dis se mi nam e são ado ta-
das pe los pro du to res e se to res mais mo der nos.
Assim, em pra zos re la ti va men te cur tos os lu cros se
dis si pam, com a com pe ti ção se res ta be le cen do e for -
çan do o re pas se dos ga nhos de pro du ti vi da de aos
pre ços. O mer ca do, por tan to, ten de a se equa li zar em
tor no dos pre ços cor res pon den tes aos ní ve is de pro -
du ti vi da de dos es tra tos de pro du ção tec no lo gi ca men-
te mais mo der nos. É im por tan te no tar que o pro ces so
de glo ba li za ção e aber tu ra dos mer ca dos para pro du-
tos agrí co las faz com que os re fe ren ci a is de efi ciên cia
eco nô mi ca e de tec no lo gia para a for ma ção dos pre -
ços dos pro du tos agro pe cuá ri os se jam os mais avan -
ça dos em ní vel glo bal.

Os pe que nos e mé di os pro du to res agrí co las da
re gião, prin ci pa is ato res de nos sa aten ção, de base
tec no ló gi ca me nos in ten si va, em ge ral com me nor ca -
pa ci da de de cap tar e pro ces sar a in for ma ção tec no ló-
gi ca, mer ca do ló gi ca e ge ren ci al com ra pi dez, aca bam
às ve zes acu mu lan do per das sig ni fi ca ti vas, que são
ab sor vi das via des ca pi ta li za ção da pro pri e da de, ou
via avil ta men to da re mu ne ra ção do seu tra ba lho e
dos mem bros de sua fa mí lia, ou ain da pela sua ex clu-
são do mer ca do. Nes se caso se en qua dram enor me
con tin gen te de pro du to res lo ca is, cuja agri cul tu ra se
or ga ni za em tor no de pe que nas pro pri e da des de ges -
tão e for ça de pro du ção fa mi li ar.

Des sa for ma, es ses pe que nos pro du to res pre ci-
sam ser pre pa ra dos para uma nova re a li da de de mer -
ca do que não con ce be mais o “ape nas bas ta pro du-
zir”, mas pro du zir pro du tos mais di ver si fi ca dos e de
boa qua li da de e, que são apre sen ta dos sob as mais
di ver sas for mas de pré-pro ces sa dos e pré-em ba la-
dos. Pro du zir não se li mi ta mais a sim ples de ci são de
plan tar e co lher, é ne ces sá rio aten tar para os de se jos
dos con su mi do res, na ma i or par te dos ca sos in flu en-
ci a dos pelo pre ço e pela qua li da de, além da ofer ta di -
ver si fi ca da de pro du tos.

A ade qua ção dos pro du to res de grãos, fru tas,
hor ta li ças, aves, su í nos, ca pri nos e bo vi nos a essa
nova re a li da de im pli ca na ne ces si da de, cada vez
mais acen tu a da, de além do ade qua do su por te téc ni-
co, na fase de pro du ção, pós-co lhe i ta e co mer ci a li za-
ção, dis po rem de in for ma ções que fa ci li tem de ci dir o
que, como, quan do e para quem pro du zir, abrin do
pers pec ti vas para dar es ca la a um pro ce di men to que, 
de for ma in ci pi en te, já vem sen do ado ta do – trans for-
mar a pro du ção agro pe cuá ria com o pro pó si to de “en -
can tar o con su mi dor”. A pro du ção as sim pro gra ma da
de ve rá se pre pa rar, tam bém, para in cor po rar de for -
ma bas tan te subs tan ti va, na fase de co mer ci a li za ção,
pro ce di men tos di ver si fi ca dos que pos sam oti mi zar a

sa tis fa ção do con su mi dor (clas si fi ca ção em ba la gem,
pré- pro ces sa men to e ou tras ino va ções).

Influ en ci a dos por cam pa nhas que va lo ri zam as
qua li da des das fru tas e hor ta li ças como ri cas em vi ta-
mi nas, sais mi ne ra is e fi bras, além de pos su í rem ba i-
xos te o res de ca lo ri as, os con su mi do res têm pro mo vi-
do ver da de i ra re vo lu ção em seus há bi tos de con su mo
em bus ca de uma vida mais sa u dá vel.

Para man ter-se na ati vi da de e de sen vol ver-se, o 
pro du tor da re gião ne ces si ta apren der a ser ágil, com -
pe ten te e ino va dor; bus can do aten der às exi gên ci as
dos con su mi do res que da qui para a fren te dão as car-
tas, di tam o que deve ser pro du zi do e como es tes pro -
du tos de vem ser ofer ta dos.

O co nhe ci men to do con su mi dor e de seu com -
por ta men to é de fun da men tal im por tân cia para o pla -
ne ja men to da pro du ção, épo cas de co lhe i ta, tra ta-
men to pós-co lhe i ta, em ba la gem e co mer ci a li za ção.

A res pe i to da for ma de com pra, re cen te pes qui-
sa da re vis ta Fru ti Fa tos, vin cu la da ao Mi nis té rio da
Inte gra ção Na ci o nal, apon ta que ape nas 13% dos
con su mi do res com pram pro du tos em ba la dos, o que
de mons tra exis ti rem for tes pos si bi li da des de en tra da
nes te mer ca do, per mi tin do aos nos sos pro du to res
agre gar va lor à pro du ção, au men tan do sua lu cra ti vi-
da de.

Ou tra al ter na ti va re le van te está re la ci o na da aos 
hor ti fru ti pré-pro ces sa dos, os qua is ape nas cer ca de
32% dos en tre vis ta dos da mes ma pes qui sa afir ma-
ram con su mir. Este per cen tu al é in di ca dor de que
mais uma pos si bi li da de de mer ca do deve ser ex plo ra-
da pe los pro du to res lo ca is.

A ma te ri a li za ção des sa pers pec ti va de pen de
que, na ou tra pon ta, nas gôn do las dos su per mer ca-
dos, nos mer ca dos e sa co lões se jam ado ta dos pro-
ces sos que per mi tam quan ti fi car e qua li fi car, sis te ma-
ti ca men te, a pre fe rên cia do prin ci pal mo tor de todo
esse pro ces so – o con su mi dor.

O se tor su per mer ca dis ta na ci o nal é res pon sá-
vel por cer ca de 85% do abas te ci men to na ci o nal de
gê ne ros ali men tí ci os e de hi gi e ne e lim pe za. Esta po -
si ção pos si bi li tou um fa tu ra men to de R$55,5 bi lhões
em 1998, cer ca de 6,10% do PIB bra si le i ro, e ge ra ção
de 666 mil em pre gos di re tos e mais de dois mi lhões
in di re tos.

Assim, com a in ter se ção dos in te res ses dos
gran des ato res do pro ces so – pro du to res, se tor ata -
ca dis ta, va re jis ta e con su mi do res, será cons tru í da a
pon te que irá com pa ti bi li zar a es ca la de pro du ção, a
qua li da de do pro du to e as ino va ções nela in cor po ra-
das, às ne ces si da des e an se i os do mer ca do con su-
mi dor.
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2.6. JUSTIFICATIVA PARA A IMPLANTAÇÃO DA
ESCOLA

Di an te da re a li da de do mer ca do e dos in di ca do-
res so ci o e co nô mi cos ex pos tos aci ma e con si de ran do
que no Pólo Sul do Ma ra nhão não exis te ne nhu ma es -
co la pú bli ca de edu ca ção tec no ló gi ca para o se tor
agro pe cuá rio e que, para aten der a esse novo per fil de
de sen vol vi men to eco nô mi co, a qua li fi ca ção pro fis si o-
nal de ní vel téc ni co e de ní vel bá si co é fun da men tal, a
co mu ni da de de São Ra i mun do das Man ga be i ras re i-
vin di ca jun to ao Go ver no Fe de ral a cri a ção de uma
Esco la Agro téc ni ca Fe de ral em seu mu ni cí pio. Uma
es co la que seja dis se mi na do ra do uso de no vas tec no-
lo gi as, que es te ja em pe nha da em res ga tar para o es -
tra to de pro du to res e tra ba lha do res uma nova vi são de
pro du ção e tra ba lho, vin cu la da aos an se i os do mer ca-
do e do con su mi dor, uma vi são em pre en de do ra para
que pos sam trans for mar suas pro pri e da des em em-
pre sas ru ra is que cri em em pre gos, tor nan do-as com -
pe ti ti vas e seu ne gó cio viá vel e ren tá vel. Uma es co la
que pos sa aju dar os tra ba lha do res e pro du to res ru ra is
a au men tar sua ren da, a ocu par ni chos de mer ca do, a
de i xar de lado a eco no mia de sub sis tên cia, o pos sí vel
aban do no da ter ra e, en fim con tri bua para me lho rar o
ní vel de vida da po pu la ção dos mu ni cí pi os en vol vi dos.

Sala das Ses sões, 19 de ju nho de 2002. Edi son
Lo bão, Fran cis co Escór cio, João Alber to Sou za.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA DE ATA

LEI Nº 8.670, DE 30 DE JUNHO DE 1993

Dis põe so bre a cri a ção de Esco las
Téc ni cas e Agro téc ni cas Fe de ra is, 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. 2º Fi cam cri a das as Esco las Agro téc ni cas
Fe de ra is de Ce res – Go iás; Codó – Ma ra nhão; Co lo-
ra do do Oes te – Ron dô nia; Gu a nam bi, San ta Inês e
Se nhor do Bon fim – Ba hia; Rio do Sul e Som brio –
San ta Ca ta ri na e São Ga bri el da Ca cho e i ra – Ama zo-
nas, su bor di na das ao Mi nis té rio da Edu ca ção e do
Des por to, como ór gãos da ad mi nis tra ção di re ta.

Pa rá gra fo úni co. As Esco las Agro téc ni cas Fe de-
ra is de que tra ta este ar ti go te rão suas fi na li da des e
or ga ni za ção ad mi nis tra ti va es ta be le ci das pe los seus
re gi men tos, nos ter mos da le gis la ção em vi gor.
....................................................................................

(À Co mis são de Edu ca ção – de ci são
ter mi na ti va.)

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) – O 
pro je to será pu bli ca do e re me ti do à Co mis são com -
pe ten te.

So bre a mesa, ofí 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:

Ofí cio nº 641-L-PFL/2002 

Bra sí lia, 19 de ju nho 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 39, de 14 de
maio de 2002, que ”al te ra a Lei nº 9.615, de 24 de
mar ço de 1998, que ins ti tui nor mas ge ra is so bre des -
por to 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.

EFETIVO:

De pu ta do CARLOS MELLES
De pu ta do JOSÉ ROCHA

SUPLENTE:

De pu ta do RODRIGO MAIA
De pu ta do ZEZÉ PERRELLA

Aten ci o sa men te, De pu ta do Ino cên cio Oli ve i-
ra, Lí der do PFL.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Será fe i ta a subs ti tu i ção so li ci ta da.

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 396, DE 2002

Se nhor Pre si den te,
Ten do sido de sig na do por Vos sa Exce lên cia

para re pre sen tar o Se na do Fe de ral no Vér ti ce Mun di-
al da Ali men ta ção, em Roma – Itá lia, de 10 a 13 do
mês em cur so, re que i ro, nos ter mos do dis pos to no
art. 40 do Re gi men to Inter no, au to ri za ção para afas -
tar-me do País du ran te o re fe ri do pe río do e que seja
con si de ra da como Mis são no Exte ri or, a mi nha au-
sên cia no dias 10, 11, 12, 13 e 14 de ju nho do cor ren-
te ano.

Sala das Ses sões, 19 de ju nho de 2002. –
Edu ar do Si que i ra Cam pos, Se na dor.

Junho de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-fe i ra  20 12583

    389JUNHO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



12584 Quinta-fe i ra  20 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2002

JUNHO 2002390    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
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.
Fica con ce di da a li cen ça so li ci ta da.
O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) – A 

Pre si dên cia co mu ni ca que re ce beu do Pre si den te do
Tri bu nal de Con tas de União o Avi so n.º 55, de
2002–CN (N.º 1.553-SGS-TCU/2002, na ori gem),
que en ca mi nha ao Con gres so Na ci o nal có pia da De -
ci são n.º 617, 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 na Se plan/GO – pri -
me i ro tre cho do Pro je to de Irri ga ção Flo res de Go iás,
com pre en di do en tre a Bar ra gem do Rio Pa ra nã e o
bar ra men to da Por te i ra.

O ex pe di en te lido vai à Co mis são Mis ta de Pla -
nos, Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) – A 
Pre si dên cia re ce beu a Men sa gem nº 190, de 2002 (nº 
495/2002, na ori gem), de 18 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 ção de ope ra ção de cré di to ex ter no, com ga-
ran tia da União, no va lor equi va len te a até vin te e dois
mi lhões e qui nhen tos mil dó la res nor te-ame ri ca nos,
de prin ci pal, en tre o Go ver no do Esta do do Rio Gran -
de do Nor te e o Ban co Inter na ci o nal para Re cons tru-
ção e De sen vol vi men to – BIRD, des ti na da ao fi nan ci-
a men to par ci al da se gun da fase do Pro je to de Com -
ba te à Po bre za Ru ral – PCPR-II.

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

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Os Srs. Se na do res Edu ar do Si que i ra Cam pos, Edi-
son Lo bão, Car los Be zer ra e Mo za ril do Ca val can ti 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. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (Blo-

co/PSDB – TO) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do-
res, o Esta do do To can tins, em ape nas 13 anos, con -
se guiu atin gir um pa ta mar de de sen vol vi men to so ci al
e eco nô mi co que, para mu i tos, pa re cia um so nho,
como o de Jus ce li no Ku bits chek, com a cons tru ção
de Bra sí lia, com a mar cha para o Oes te, com a in te ri-
o ri za ção do de sen vol vi men to do Bra sil.

Mu i to des se pro gres so se deve à co o pe ra ção
per ma nen te en tre o Go ver no e a ini ci a ti va pri va da,
que ca mi nham de for ma har mô ni ca e efi ci en te, bus -
can do nos so de sen vol vi men to, na cons tru ção de um
País mais for te, em que os fru tos do pro gres so be ne fi-
ci em a to dos.

O que era, até 1988, uma re gião atra sa da, com
re mo tas pers pec ti vas de de sen vol vi men to e sem pos -
si bi li da des de me lho ria para a sua po pu la ção, hoje é
um Esta do di nâ mi co, em ple no pro ces so de de sen vol-
vi men to eco nô mi co e so ci al, con tri bu in do para o cres -
ci men to do Cen tro-Oes te e do Bra sil.

O jor nal Fo lha Po pu lar, de Pal mas, pu bli cou em
sua edi ção de 12 de maio de 2002, uma ma té ria em
que ana li sa e com pa ra dois im por tan tes do cu men tos
so bre o de sen vol vi men to so ci al e eco nô mi co do Esta -
do de To can tins.

O pri me i ro foi ela bo ra do, em 1989, pela Co mis-
são Espe ci al para Implan ta ção do Esta do do To-
can tins (CEIET), do en tão Mi nis té rio do Inte ri or, e re -
pre sen ta um di ag nós ti co ini ci al das con di ções ne ces-
sá ri as para a im plan ta ção do novo Esta do, de mons-
tran do as imen sas di fi cul da des a se rem en fren ta das.

O se gun do é um es tu do re cen te re a li za do pela
Fe de ra ção das Indús tri as do Esta do do To can tins
e pelo Ser vi ço Na ci o nal de Apren di za gem Indus -
tri al (SENAI), cuja de no mi na ção já in di ca o di na mis-
mo da eco no mia do nos so Esta do: o Per fil Com pe ti-
ti vo do Esta do do To can tins.

A com pa ra ção de mons tra cla ra men te que aqui -
lo que era ape nas um pro je to, mes mo com gran des
po ten ci a li da des, vem trans for man do-se numa re a li-
da de con cre ta.

A com bi na ção de es for ços, que en vol ve a co o-
pe ra ção en tre li de ran ças po lí ti cas, em pre sa ri a is e co -
mu ni tá ri as, vi a bi li zou um im por tan te pro ces so de de -
sen vol vi men to em ba ses só li das e com pers pec ti vas
mu i to fa vo rá ve is no lon go pra zo.

Uma re gião que vi via qua se ador me ci da se vem 
trans for man do num dos mais di nâ mi cos pó los de de -
sen vol vi men to re gi o nal, me lho ran do as con di ções de
vida da po pu la ção, pos si bi li tan do o au men to das ex -
por ta ções, da ren da, das fi nan ças pú bli cas, da com -
pe ti ti vi da de e da efi ciên cia da eco no mia.

O Esta do de To can tins está cri an do van ta gens
com pe ti ti vas e for man do uma rede de efi ciên cia que
in clui for ne ce do res, ca na is de dis tri bu i ção, ca pa ci da-
de pro du ti va e tec no ló gi ca, au men tan do seu po ten ci-
al de de sen vol vi men to e ga ran tin do a ma nu ten ção fu -
tu ra de um cres ci men to sa dio e equi li bra do.
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Essa ga ran tia de de sen vol vi men to fu tu ro de cor-
re prin ci pal men te da in te gra ção do Esta do do To can-
tins com o MERCOESTE, que com pre en de os Esta -
dos do Acre, Mato Gros so, Mato Gros so do Sul, Ron -
dô nia, To can tins e o Dis tri to Fe de ral.

O MERCOESTE é a mais ex ten sa área agri cul-
tu rá vel hoje exis ten te, é a ma i or re gião pro du to ra de
grãos da Amé ri ca do Sul e com pre en de um mer ca do
di nâ mi co, que é a área eco nô mi ca de ma i or ex pan são
do País, com mais de 14 mi lhões de pes so as, com
uma ren da mé dia per ca pi ta ele va da e em per ma-
nen te cres ci men to.

O Esta do de To can tins, por sua po si ção ge o grá-
fi ca pri vi le gi a da, vem trans for man do-se num pólo ex -
por ta dor de pro te í nas ani ma is, com car ne de alta
qua li da de, em de cor rên cia de seu re ba nho ter uma di -
e ta ali men tar ve ge tal, não cor ren do os ris cos hoje
exis ten tes nos pa í ses de sen vol vi dos, que ali men tam
seu re ba nho com com pos tos ali men ta res ar ti fi ci a is.

O de sen vol vi men to do tu ris mo tam bém re pre-
sen ta uma im por tan te fon te de cres ci men to da eco no-
mia do To can tins, des ta can do-se a re gião do Ja la pão,
pela be le za e exu be rân cia de suas pa i sa gens.

Além da agri cul tu ra, da pe cuá ria e da mi ne ra-
ção, a eco no mia do Esta do do To can tins apre sen ta
um di na mis mo de cor ren te da pro du ção in dus tri al e da 
pro du ção de ener gia elé tri ca, com di ver sas obras no
cam po da ge ra ção e trans mis são de ener gia elé tri ca.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, de cor ri-
dos ape nas 13 anos da cri a ção do Esta do do To can-
tins, ven do a con cre ti za ção de di ver sos pro je tos, que
pas sa ram de so nho a re a li da de, re ce be mos com
gran de sa tis fa ção o es tu do re a li za do pela Fe de ra ção
das Indús tri as do Esta do do To can tins.

O es tu do de no mi na do Ala van ca gem do Mer-
co es te Pro je to Estra té gi co Re gi o nal do SENAI –
Per fil Com pe ti ti vo do Esta do do To can tins de-
mons tra cla ra men te o po ten ci al do nos so Esta do para 
se tor nar uma nova fron te i ra agrí co la do País, com o
for ta le ci men to das cul tu ras da soja e do mi lho.

O in cen ti vo a no vas cul tu ras re for ça a po si ção
da agro in dús tria, tor nan do o Esta do im por tan te pólo
do agro ne gó cio mun di al.

A pro du ti vi da de da soja, no Esta do do To can-
tins, teve um cres ci men to de 39,1%, nos úl ti mos cin co
anos, pas san do de 1.722 para 2.396 qui lo gra mas por
hec ta re.

Com essa me lho ria nos pa drões de efi ciên cia
na pro du ção de soja, bre ve men te o Esta do do To can-
tins de ve rá al can çar os ní ve is de pro du ti vi da de mé dia

do MERCOESTE, que é de 2.593 qui lo gra mas por
hec ta re.

O cli ma do Esta do do To can tins é mu i to fa vo rá-
vel ao de sen vol vi men to da agri cul tu ra, por apre sen tar
tem pe ra tu ra re la ti va men te es tá vel, em tor no de 30
gra us cen tí gra dos, com um re gi me de chu vas bem
de fi ni do, com so los fa vo rá ve is ao cul ti vo de um gran -
de nú me ro de es pé ci es.

A pro du ção de fru tas apre sen ta mu i tas van ta-
gens no Esta do do To can tins, pois a pro du ti vi da de
mé dia é mu i to su pe ri or à do MERCOESTE, prin ci pal-
men te para as cul tu ras do aba ca xi e da me lan cia.

O Esta do do To can tins in cor po rou cer ca de 2
mi lhões de hec ta res à pe cuá ria, no pe río do de 1986 a 
1996. Hoje o Esta do dis põe de mais de 300 mil hec ta-
res em con di ções de se rem ime di a ta men te in cor po-
ra dos a essa ati vi da de, o que re pre sen ta uma ex cep-
ci o nal opor tu ni da de de in ves ti men tos numa área de
gran de de man da in ter na ci o nal.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, faço mi -
nhas as pa la vras do em pre sá rio Ro nal do Di mas Pe -
re i ra, Pre si den te da Fe de ra ção das Indús tri as do
Esta do do To can tins, na apre sen ta ção do Per fil Com-
pe ti ti vo do Esta do do To can tins: “É im por tan te con -
si de rar que, dos Ei xos de in te gra ção na ci o nal, o Eixo
Oes te e o Ara gua ia/To can tins, jun tos, são os que têm
o ma i or po ten ci al eco nô mi co para ala van car o cres ci-
men to e o de sen vol vi men to do nos so País. São es tes,
exa ta men te, os ei xos que con for mam a Re gião do
MERCOESTE. O Esta do do To can tins tem, na sua di -
men são ma cro e co nô mi ca, uma po si ção pri vi le gi a da,
na ava li a ção re gi o nal, como se pode co lher do seu
PERFIL COMPETITIVO.

Re a fir mo mi nha con fi an ça no mo de lo de de sen-
vol vi men to ado ta do pelo Esta do do To can tins, em que
Go ver no e ini ci a ti va pri va da tra ba lham de ma ne i ra har -
mô ni ca e de di ca da ao bem-es tar da nos sa po pu la ção.

Mu i to obri ga do.
O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – Sr. Pre si-

den te, Srªs e Srs. Se na do res, a es pe ra da re for ma do
Ju di ciá rio, tão re cla ma da pela so ci e da de bra si le i ra,
ca mi nha a bom pas so, aqui no Se na do Fe de ral, gra -
ças ao em pe nho dos Srs. e Srªs Se na do res. Ven cen-
do to dos os óbi ces que sur gem na apre ci a ção de ma -
té ria tão im por tan te, o Se na dor Ber nar do Ca bral – o
gran de ju ris ta ca le ja do na lide de ven cer de sa fi os –
con se guiu al can çar na Co mis são de Cons ti tu i ção e
Jus ti ça, en tre as cen te nas de su ges tões às ve zes
con fli tan tes, o con sen so do qual re sul ta rão as pro vi-
dên ci as cons ti tu ci o na is e le ga is, ca pa zes de ali vi ar as 
pres sões que re ca em so bre o Ju di ciá rio.
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Enfim, foi apro va do, na CCJ, o Pa re cer Ber nar-
do Ca bral, que im pul si o na o des fe cho fi nal – que ago -
ra se ini cia no ple ná rio des ta Casa – para o  Pro je to de 
Emen da Cons ti tu ci o nal nº 29, de 2000.

É pre ci so que se diga, po rém, que a apro va ção
de leis so bre o Ju di ciá rio, não obs tan te in dis pen sá ve-
is como ins tru men tos le ga is das re for mas pre ten di-
das, não re sol ve rá, como num pas se de má gi ca, os
gra ves pro ble mas que afe tam o se tor. Pro ble mas,
aliás, que não são es pe ci fi ca men te bra si le i ros. A cha -
ma da “cri se do Ju di ciá rio” atin ge vá ri as Na ções, não
raro em si tu a ções pi o res que as do Bra sil.

Mas o que eu de se jo acen tu ar é que, como tudo
mais, as leis, para ga nha rem ple na efi cá cia, pre ci sam
ter o apo io e a par ti ci pa ção da so ci e da de. Se são ela -
bo ra das em nome da so ci e da de pe los seus re pre sen-
tan tes no Con gres so Na ci o nal, ób vio que re fle tem as
as pi ra ções das co mu ni da des.

No Bra sil, eu cre io que a so ci e da de já vem par ti-
ci pan do, de for ma cres cen te em bo ra qua se si len ci o-
sa, para ali vi ar o Ju di ciá rio das suas pe sa das so bre-
car gas. Sem re cur sos adi ci o na is, sem al te ra ções or -
ça men tá ri as e mes mo sem re for mas es tru tu ra is, nas -
ce ram e vêm se es pa lhan do pelo País as cha ma das
ar bi tra gens. Os Ju i za dos Espe ci a is de Pe que nas Ca -
u sas foi uma des sas no tá ve is con quis tas. Na tu ral-
men te não re sol ve rão o pro ble ma do acú mu lo de pro -
ces sa dos que as so ber bam os ju í zes, mas, de al gum
modo, ali vi am so bre mo do o tra ba lho ju di can te. As ini -
ci a ti vas lo ca is e na ci o na is de ar bi tra gens e de con ci li-
a do res vo lun tá ri os, que se es pra i am pelo ter ri tó rio na -
ci o nal, têm sido ins tru men tos im por tan tes de aju da às 
fun ções do Po der Ju di ciá rio.

A im pren sa, in fe liz men te, não tem dado des ta-
que a es sas im por tan tes ini ci a ti vas, mas li re cen te-
men te que a ju í za apo sen ta da Vera Re gi na Mul ler,
por exem plo, até ou tu bro do ano pas sa do, em par ce-
ria com ju í zes, pro mo to res, de fen so res pú bli cos e
Uni ver si da des, aju dou a mon tar 26 Cen tra is e 3 Va ras
de Exe cu ções de Pe nas e Me di das Alter na ti vas país
afo ra. Uma con tri bu i ção de ve ras ali vi a do ra para a cri -
se do sis te ma pe ni ten ciá rio.

Em Bra sí lia, o Tri bu nal de Jus ti ça do Dis tri to Fe -
de ral, en tre ou tras ini ci a ti vas, cri ou a Esco la de Ci da-
da nia: ju í zes vão às es co las de en si no fun da men tal
dis cu tir com pro fes so res e alu nos como fun ci o nam as 
ins ti tu i ções e o que de las se pode es pe rar. Ensi nam
às li de ran ças lo ca is a ser vi rem como me di a do res nos 
pro ble mas co ti di a nos da ci da de, eli mi nan do no nas -
ce dou ro os con fli tos, às ve zes tão pe que nos, que
aca ba ri am es co an do no foro.

O Tri bu nal de Jus ti ça do Ma ra nhão, ao qual já
me re fe ri em dis cur sos an te ri o res, tem sido um mo de-
lo de cri a ti vi da de pe las ini ci a ti vas que já fo ram e es tão
sen do aci o na das em be ne fí cio da so ci e da de, bus can-
do a ce le ri da de da jus ti ça e a de sobs tru ção de obs tá-
cu los que em per ram o an da men to de pro ces sos.

No Rio de Ja ne i ro, os ju í zes têm de le ga do a
con ci li a do res vo lun tá ri os essa ta re fa de ne go ci a ção
en tre as par tes. Os ju í zes se li mi tam a ho mo lo gar a
de ci são al can ça da. Isso tem pro por ci o na do a re du-
ção do tra ba lho dos ma gis tra dos, o tem po e o cus to
do pro ces so.

Esses exem plos es tão se es pa lhan do pelo País.
Re cen te men te, um anún cio em jor na is anun ci a va

que o Tri bu nal Arbi tral do Rio de Ja ne i ro, que é pri va do,
ofe re cia con ci li a ção grá tis para ca u sas até 600 re a is.
Uma con cor rên cia sa dia com os ju i za dos es pe ci a is.

Há um pro gra ma Jus ti ça so bre Ro das, que leva
ju í zes a fa ve las e ci da des do in te ri or.

No Ama pá, ju í zes vão de bar co até as po pu la-
ções ri be i ri nhas, de ci din do as ques tões me no res.

Nos dias de hoje, se al guém ini cia uma ação no
Ju di ciá rio, res ta-lhe aguar dar o cum pri men to de to-
dos os atos pro ces su a is até o des fe cho de uma sen -
ten ça. Não há como in ter rom per esse ci clo a não ser
por de sis tên cia das par tes.

Ocor re que, em bo ra o Có di go de Pro ces so de -
ter mi ne que o pri me i ro ato do juiz deva ser o de ten tar
a con ci li a ção das par tes, sabe-se que isso pra ti ca-
men te não exis te. E não exis te por que, não raro, fal -
tam ao ma gis tra do o tem po su fi ci en te e as con di ções
ade qua das para pro mo ver tal con ci li a ção.

A pro pos ta de con ci li a ção tor nou-se ape nas um
dis po si ti vo le gal, for mal, sem re sul ta dos prá ti cos. Per -
gun ta-se às par tes se de se jam a con ci li a ção, mas
não se in sis te nem se bus ca o en con tro de pro pos tas
que le vem a um acor do. A con ci li a ção, seja onde se
dê – no cam po ju rí di co ou em ou tro qual quer –, é um
tra ba lho de mo ra do, que exi ge tem po e pa ciên cia.

Srªs e Srs. Se na do res, es sas ati vi da des de-
mons tram que a so ci e da de bra si le i ra pro cu ra achar
so lu ções para os pro ble mas ju di ciá ri os, en quan to
vive a ex pec ta ti va das aguar da das re for mas es tru tu-
ra is ou de aju das or ça men tá ri as. Há uma com pre en-
são ge ne ra li za da de que a vi o lên cia so ci al e a len ti-
dão da Jus ti ça são fa ces da mes ma mo e da.

As ini ci a ti vas que ci tei, que bus cam a ce le ri da-
de, são a arma pa cí fi ca con tra a vi o lên cia so ci al, pois
com ba tem a lei do mais for te, que se ex pres sa com
im pu ne ar ro gân cia na au sên cia da Jus ti ça. São ini ci a-
ti vas cri a ti vas que con du zem uma re for ma que não
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ga nha as pá gi nas no bres do no ti ciá rio da im pren sa,
mas são efe ti vas e dis se mi na do ras da paz so ci al.

São mo vi men tos que de vem ser es ti mu la dos e,
da par te do Le gis la ti vo, re ce ber o apo io pos sí vel.

Com a re for ma que se vota aqui no Se na do Fe -
de ral, se gu ra men te te re mos en con tra do so lu ções sa -
tis fa tó ri as que cor res pon dam às as pi ra ções do povo
por uma Jus ti ça pro mo to ra da paz so ci al.

Era o que ti nha a di zer.
Obri ga do.
O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB – MT) – Sr.

Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a pis ci cul tu ra re -
pre sen ta um ramo de ati vi da de eco nô mi ca que mu i to
bem se co a du na com as exi gên ci as de de sen vol vi-
men to com pre ser va ção am bi en tal. Esse as pec to é
tan to mais re le van te quan do tal ati vi da de é de sen vol-
vi da em re giões onde os re cur sos da ic ti o fa u na são
par ti cu lar men te va li o sos e onde a pes ca co mer ci al
re pre sen ta uma ati vi da de ex pres si va. Esse é, cer ta-
men te, o caso do Esta do do Mato Gros so.

A pis ci cul tu ra é uma ati vi da de que está ain da
ini ci an do o seu de sen vol vi men to no Mato Gros so, da -
das as fan tás ti cas po ten ci a li da des que ali são en con-
tra das. Os es for ços que têm sido en vi da dos nes se
sen ti do, por essa mes ma ra zão, de vem ser lou va dos
e in cen ti va dos. Seus re sul ta dos eco nô mi cos, en tre-
tan to, não se fi ze ram es pe rar, já são pal pá ve is e cons -
ti tu em, por si mes mos, o me lhor es tí mu lo para os em -
pre sá ri os que es tão in ves tin do na cri a ção de pe i xes.
O que não sig ni fi ca que os Go ver nos, nas três es fe-
ras, não de vam dar o ne ces sá rio apo io em di ver sos
fa to res es tra té gi cos, que po dem tra zer um con si de rá-
vel ga nho de pro du ti vi da de e fa ci li tar a ex pan são de
sua prá ti ca.

Ou tra ca rac te rís ti ca im por tan te da pis ci cul tu ra,
Sr. Pre si den te, é a vi a bi li da de de de sen vol vê-la com
um in ves ti men to ini ci al re la ti va men te pe que no. Assim
é que vá ri os as sen ta men tos da re for ma agrá ria co-
me çam a uti li zá-la como uma im por tan te com ple men-
ta ção de ren da.

A uti li za ção dos tan ques-rede, imer sos nos rios,
mos tra-se como uma das op ções mais aces sí ve is
para a prá ti ca da pis ci cul tu ra. Pes ca do res pro fis si o-
na is, em nos so Esta do, es tão tro can do a mo da li da de
tra di ci o nal de pes ca pela cri a ção em tan ques-rede, o
que não ape nas lhes vêm as se gu ran do ma i o res lu-
cros, como tem aju da do a pre ser var nos so es to que
na tu ral de pe i xes, com des ta que para o lo ca li za do no
Pan ta nal.

A uti li za ção de tan ques-rede é bas tan te re cen te,
em es ca la co mer ci al, no Mato Gros so, ten do-se ini ci-

a do com a cri a ção de pa cus em ple no Pan ta nal, em
tre cho do rio Pa ra guai si tu a do no mu ni cí pio de Cá ce-
res. A pro du ção des sa uni da de pi o ne i ra não só abas -
te ce res ta u ran tes da ci da de, como tem sido pro ces-
sa da in dus tri al men te, em for ma de cro que te, lin güi ça
ou al môn de ga. De acor do com o bió lo go Dou glas
Cas tri lon, que ori en ta a cri a ção de Cá ce res, é pos sí-
vel tor nar-se pro du tor sem de i xar de ser pes ca dor,
sem ter de aban do nar o rio.

Em ou tras ini ci a ti vas da prá ti ca pis ci cul to ra, há a 
ne ces si da de de uma tec no lo gia mais com ple xa e de
vo lu mo sos in ves ti men tos. Os re sul ta dos, por sua vez, 
têm-se mos tra do bas tan te mo ti va do res. Um ex ce len-
te exem plo é o do pis ci cul tor José Má rio Men des, que
está uti li zan do a mais mo der na tec no lo gia de aqüi cul-
tu ra para a pro du ção de ale vi nos de ca cha ra, ma trin-
xã e ja tu a ra na em Nova Mu tum.

Cu i da dos me ti cu lo sos com a tem pe ra tu ra das
in cu ba do ras e com o má xi mo apro ve i ta men to do pro -
ces so re pro du ti vo vêm as se gu ran do uma pro du ção
es ti ma da en tre 3 e 4 mi lhões de ale vi nos ao ano. A to -
ta li da de des sa pro du ção tem sido co mer ci a li za da
para ou tros pis ci cul to res, que pas sam a se res pon sa-
bi li zar pela en gor da dos pe i xes.

São con si de rá ve is as van ta gens de uma cri a ção
de ale vi nos que dis põe de uma tec no lo gia so fis ti ca da,
uma vez que a re pro du ção, em con di ções na tu ra is,
está su je i ta a uma sé rie de ris cos. Va ri a ções de tem -
pe ra tu ra, po lu i ção e ou tras con di ções hi dró lo gi cas,
bem como a pre sen ça de pre da do res são res pon sá-
ve is por enor mes per das de lar vas e pós-lar vas dos
pe i xes. O apro ve i ta men to de cer ca de 70% dos ale vi-
nos ge ra dos nos la bo ra tó ri os per mi te um pre ço ba i xo
para a ven da aos de ma is pro du to res, que têm cor res-
pon di do com uma de man da cres cen te. Os be ne fí ci os,
des sa ma ne i ra, têm sido dis tri bu í dos para vá ri os la-
dos, al can çan do, tam bém, os con su mi do res e o con -
jun to da eco no mia de nos so Esta do.

Mas são ain da ma i o res, como já afir ma mos, as
po ten ci a li da des da pis ci cul tu ra mato-gros sen se.
Como pon tos de es tran gu la men to para a ex pan são
da ati vi da de, e que cla mam por uma ma i or aten ção
go ver na men tal, po de mos ci tar a fal ta de mão-de-obra 
es pe ci a li za da para tra ba lhar com os vi ve i ros e a fal ta
de um nú me ro su fi ci en te de in dús tri as para pro ces sa-
men to da car ne de pe i xe. Um am plo pro gra ma de di -
fu são das téc ni cas de cri a ção de pe i xes, ade qua das
às con di ções do po ten ci al pro du tor, me re ce ria um
apo io igual men te am plo por par te dos ór gãos de as -
sis tên cia téc ni ca e fi nan ci a men to de âm bi to fe de ral
ou es ta du al.
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Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, as pers -
pec ti vas fa vo rá ve is para a pis ci cul tu ra em Mato Gros -
so re pe tem-se em di ver sos ou tros Esta dos. Fon te ex -
ce len te de pro te í nas, de cus to re du zi do, o pes ca do
tem ex ce len te ca pa ci da de de cres ci men to como ali -
men to de nos sa po pu la ção.

Não de ve mos res sal tar ape nas as po ten ci a li da-
des eco nô mi cas da pis ci cul tu ra, mas tam bém sua im -
por tân cia na pre ser va ção do es to que na tu ral de pe i-
xes. No li to ral, esse ra ci o cí nio apli ca-se não so men te
aos pe i xes, mas tam bém a ou tras es pé ci es do mar ou
do man gue, como ca ma rões, la gos tas, ca ran gue jos e 
si ris. A cri a ção des ses ani ma is sur ge como uma op -
ção para evi tar sua es cas sez em tem po não mu i to
dis tan te.

No que se re fe re aos Esta dos do Mato Gros so e
do Mato Gros so do Sul, te mos a res pon sa bi li da de de
pre ser var a exu be ran te fa u na do Pan ta nal, re ser va
mun di al do meio am bi en te, que tem nos pe i xes uma
de suas ma i o res e mais vi sa das ri que zas, além de um 
ele men to es sen ci al para o equi lí brio da que le ecos sis-
te ma.

De ve mos tra ba lhar com o ho ri zon te de li mi tar a
pes ca no Pan ta nal à sua prá ti ca de sub sis tên cia ou
es por ti va. Essa úl ti ma, além de ter im pac to re du zi do
na po pu la ção de pe i xes, cons ti tui um dos gran des es -
tí mu los ao tu ris mo.

Dos vá ri os ân gu los de que se pode abor dar a
ques tão, não nos res ta se não exal tar a pis ci cul tu ra no 
Esta do do Mato Gros so e so li ci tar os ade qua dos in-
cen ti vos ofi ci a is à ati vi da de.

Mu i to obri ga do.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR)
– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, re cen te e
opor tu na re por ta gem do Jor nal do Bra sil abor da,
com a cos tu me i ra pro pri e da de, o con de ná vel fato de
que um nú me ro su pe ri or a 40 mi lhões das cri an ças
de todo o mun do de i xam de ser re gis tra das ofi ci al-
men te.

Essa in for ma ção, cons tan te de es tu dos pro mo vi-
dos pelo Fun do das Na ções Uni das para a Infân cia
(Uni cef) e ini ci al men te di vul ga da há 4 anos, cor res pon-
de à evi dên cia de que um ter ço dos re cém-nas ci dos
não cons tam dos re gis tros ofi ci a is de seus pa í ses.

No Bra sil, onde mais de 90% dos par tos ocor -
rem em uni da des de sa ú de, des de 1997 há gra tu i da-
de para a efe ti va ção do re gis tro de nas ci men to e a en -
tre ga da res pec ti va cer ti dão, con quan to seja re du zi do
o nú me ro de car tó ri os den tro dos hos pi ta is.

Nes se pe río do, cal cu la-se que 90% das cri an-
ças fa le ci das com me nos de um ano de ida de, no Ma -
ra nhão e no Pi a uí, eram se pul ta das em ce mi té ri os
clan des ti nos, sem qual quer do cu men to pro ba tó rio de
sua cur ta exis tên cia, ín di ce que, no País, se si tu a va
em tor no de 40%.

À épo ca, ante a ma i o ria dos car tó ri os se re cu sa-
rem a cum prir o man da men to le gal, sem o pa ga men-
to de cus tas, pro mo veu-se am pla cam pa nha na ci o nal
em fa vor do res pe i to à gra tu i da de do re gis tro ci vil,
con se guin do-se, com isso, mais efe ti vo cum pri men to
da lei.

Pre sen te men te, no en tan to, não exis tem es ti-
ma ti vas con fiá ve is so bre o nú me ro de cri an ças re gis-
tra das. Para co nhe cê-las, o Go ver no de pen de ria do
re pas se de in for ma ções dos car tó ri os, in clu si ve para
a con ces são da bol sa-es co la.

Por isso, o Mi nis té rio da Edu ca ção foi le va do a
re vo gar a obri ga to ri e da de da apre sen ta ção do do cu-
men to, para a efe ti va ção das ma trí cu las, fa vo re cen do
o au men to sig ni fi ca ti vo de cri an ças nos es ta be le ci-
men tos de en si no.

Não obs tan te, se a ine xis tên cia da cer ti dão re -
pre sen ta va gran de em pe ci lho à uni ver sa li za ção do
en si no fun da men tal, ago ra de ter mi na, se gun do nú-
me ros ofi ci a is, que pelo me nos um mi lhão de cri an ças
po bres fi quem im pe di das de re ce ber o be ne fí cio da
bol sa-es co la.

Essas cri an ças, em bo ra te nham di re i to à con-
ces são, à va ci na ção e à fre qüên cia nas au las, nun ca
exis ti ram de for ma ofi ci al, de i xan do, por tan to, de se
be ne fi ci ar das po lí ti cas com pen sa tó ri as man ti das
pelo Go ver no.

Entre os exem plos mais co nhe ci dos des sa do lo-
ro sa re a li da de, o ci ta do ór gão de im pren sa men ci o na
Ata la ia do Nor te, o mu ni cí pio me nos po vo a do do
País, com cer ca de 10 mil ha bi tan tes, que, em ge ral,
ha bi tam mo ra di as de pa la fi ta.

No Esta do do Ama zo nas, fron te i ra com a Co-
lôm bia, a ci da de é per cor ri da por di fe ren tes rios da
Ba cia Ama zô ni ca e os ten ta uma das pi o res ta xas de
al fa be ti za ção, com cer ca de me ta de dos ma i o res de
10 anos in ca paz de es cre ver se quer o pró prio nome e
onde os 40% de be ne fi ciá ri os do bol sa-es co la têm
mães que não sa bem ler e es cre ver.

No cor ren te ano, o pro gra ma da bol sa-es co la
che gou, en fim, a essa pe que na ci da de da re gião do
Alto So li mões. Foi a opor tu ni da de de se cons ta tar,
nos tra ba lhos de ca das tra men to das fa mí li as, que
gran de par te da po pu la ção, sem sa ber ler ou es cre-
ver, tam bém não exis te le gal men te.
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Assim, das 528 bol sas dis po ní ve is, ape nas 380
fo ram en tre gues pelo Go ver no Fe de ral, à con ta de a
mu ni ci pa li da de não con se guir com ple tar a do cu men-
ta ção mí ni ma exi gi da, pois as mães e seus fi lhos nun -
ca ti ve ram a exis tên cia re gis tra da em car tó rio, não
pos su in do, con se qüen te men te, nem nome, nem na ci-
o na li da de.

Fe liz men te, o Mi nis té rio da Edu ca ção, à vis ta de 
que a ine xis tên cia de cer ti dão de nas ci men to im pe de
a con ces são do be ne fí cio da bol sa-es co la, con for me
as si na la mos, a um nú me ro es ti ma do de um mi lhão de 
cri an ças, em todo o País, deu iní cio a uma cam pa nha
na ci o nal de es tí mu lo ao re gis tro.

Con ta-se, a par tir daí, au men tar o nú me ro de
be ne fi ciá ri os do pro gra ma, que atu al men te já aten de
à ter ça par te das cri an ças re gu lar men te ma tri cu la das
no en si no fun da men tal pú bli co.

No in di gi ta do mu ni cí pio, po rém, a ne ces sá ria
cam pa nha en con tra rá a in de vi da re sis tên cia dos car -
tó ri os, que te i mam em co brar, ile gal men te, quer para
o re gis tro, quer para o for ne ci men to da con se qüen te
cer ti dão.

O Mi nis té rio, a par tir daí, e co nhe ce dor de que o
de sem pe nho dos alu nos au men ta na mes ma pro por-
ção do cres ci men to da es co la ri da de de seus pais, se -
gun do de mons tram os Índi ces do Sis te ma de Ava li a-
ção da Edu ca ção Bá si ca, des de o co me ço des te ano
pro cu ra a to dos con vo car para o Pro gra ma de Alfa be-
ti za ção So li dá ria.

Con clu í mos, Sr. Pre si den te, es tas con si de ra ções
para, ao lado de cen su rar o com por ta men to dos car tó ri-
os que ain da re sis tem ao cum pri men to da lei que os
obri ga a efe ti var os re gis tros de nas ci men to e a for ne cer
a cor res pon den te cer ti dão, con sig nar o nos so elo gio ao
de sem pe nho do Mi nis té rio da Edu ca ção.

O Órgão, mes mo nas ci da des mais dis tan tes,
vem tra ba lhan do sem des can so, para que os be ne fí-
ci os so ci a is do bol sa-es co la ve nham, por de ver de
jus ti ça, em bre ve, a con tem plar a uni ver sa li da de das
cri an ças bra si le i ras que de pen dem do pro gra ma para
per ma ne cer na es co la.

Era o que tí nha mos a di zer.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Nada mais ha ven do a tra tar, a Pre si dên cia vai en-
cer rar os tra ba lhos, lem bran do às Srªs e aos Srs.
Se na do res que cons ta rá da ses são de li be ra ti va or di-
ná ria de ama nhã, a re a li zar-se às 10 ho ras, a se-
guin te

ORDEM DO DIA

– 1 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Nº 55, 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 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 al te ra a re da ção do ar ti go 29-A
da Cons ti tu i ção Fe de ral (es ta be le ce li mi tes de des pe-
sas com o Po der Le gis la ti vo Mu ni ci pal), ten do

Pa re cer sob nº 543, de 2002, da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor: Se na dor
Luiz Otá vio, ofe re cen do a re da ção para o se gun do
tur no

– 2 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Nº 29, DE 2000
(Tra mi tan do em con jun to com as Pro pos tas de

Emen da à Cons ti tu i ção nºs 21, de 1995; 5, 16, 21,
23, 33, 54, 62, 71, 74, 81, 92, de 1999;

1, 5, 20, de 2000; e 15, de 2001)

Se gun da 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 29, de
2000 (nº 96/92, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que in-
tro duz mo di fi ca ções na es tru tu ra do po der Ju di ciá rio,
ten do

Pa re cer sob nº 538, 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
Ber nar do Ca bral, fa vo rá vel, com as Emen das nºs 1 a
105-CCJ, que apre sen ta; en ca mi nhan do os Re que ri-
men tos de des ta que nºs 340 a 356, de 2002; e pela
pre ju di ci a li da de das Pro pos tas de Emen da à Cons ti-
tu i ção nºs 21, de 1995; 5, 16, 21, 23, 33, 54, 62, 71,
74, 81 e 92, de 1999; 1, 5 e 20, de 2000; e 15, de 2001, 
que tra mi tam em con jun to.

– 3 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Nº 21, DE 1995
(Tra mi tan do em con jun to com as Pro pos tas de

Emen da à Cons ti tu i ção nºs 5, 16, 21, 23, 33, 54, 62, 
71, 74, 81 e 92, de 1999;  1, 5, 20 e 29, 

de 2000; e 15, de 2001)

Se gun da 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 21, de
1995, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor
Anto nio Car los Va la da res, que al te ra dis po si ti vos da
Cons ti tu i ção Fe de ral.

(Tra mi tan do em con jun to com a ma té ria cons -
tan te do item 2).
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– 4 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Nº 5, DE 1999
(Tra mi tan do em con jun to com as Pro pos tas de

Emen da à Cons ti tu i ção nºs 21, de 1995; 16, 21, 23,
33, 54, 62, 71, 74, 81 e 92, de 1999; 1, 5, 20 e

29, de 2000; e 15, de 2001)

Se gun da 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 5, de
1999, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Ge -
ral do Althoff, que acres cen ta pa rá gra fos aos ar ti gos
27 e 168 e al te ra os ar ti gos 28 e 29 da Cons ti tu i ção
Fe de ral, que tra tam de re la ções ju rí di co-or ça men tá ri-
as en tre os Po de res dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral
e dos Mu ni cí pi os.

(Tra mi tan do em con jun to com a ma té ria cons -
tan te do item 2).

– 5 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Nº 16, DE 1999
(Tra mi tan do em con jun to com as Pro pos tas de

Emen da à Cons ti tu i ção nºs 21, de 1995; 5, 21, 23,
33, 54, 62, 71, 74, 81 e 92, de 1999; 1, 5, 20 e

29, de 2000; e 15, de 2001)

Se gun da 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 16, de 1999,
ten do como pri me i ra sig na tá ria a Se na do ra He lo í sa He -
le na, que al te ra a re da ção do § 1º do art. 99 e o art. 168
da Cons ti tu i ção Fe de ral, a fim de es ta be le cer, para os
po de res e ór gãos que es pe ci fi ca, li mi tes nas do ta ções
das res pec ti vas pro pos tas or ça men tá ri as.

(Tra mi tan do em con jun to com a ma té ria cons -
tan te do item 2).

– 6 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Nº 21, DE 1999
(Tra mi tan do em con jun to com as Pro pos tas de

 Emen da à Cons ti tu i ção nºs 21, de 1995; 5, 16, 23,
33, 54, 62, 71, 74, 81 e 92, de 1999; 1, 5, 20 e

 29, de 2000; e 15, de 2001)

Se gun da 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 21, de
1999, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Pe -
dro Si mon, que acres cen ta pa rá gra fo úni co ao art. 98
da Cons ti tu i ção Fe de ral.

– 7 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Nº 23, DE 1999
(Tra mi tan do em con jun to com as Pro pos tas de

Emen da à Cons ti tu i ção nºs 21, de 1995; 5, 16, 21,
33, 54, 62, 71, 74, 81 e 92, de 1999; 1, 5, 20 e

 29, de 2000; e 15, de 2001)

Se gun da 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 23, de
1999, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Ro -
ber to Re quião, que acres cen ta pa rá gra fo art. 109 da
Cons ti tu i ção Fe de ral, para atri bu ir ao Su pe ri or Tri bu-
nal de Jus ti ça a ini ci a ti va de lei so bre a cri a ção de va -
ras da Jus ti ça Fe de ral es pe ci a li za das em pro ces sar e
jul gar os cri mes fi nan ce i ros.

(Tra mi tan do em con jun to com a ma té ria cons -
tan te do item 2).

– 8 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Nº 33, DE 1999
(Tra mi tan do em con jun to com as Pro pos tas de

Emen da à Cons ti tu i ção nºs 21, de 1995; 5, 16, 21,
23, 54, 62, 71, 74, 81 e 92, de 1999; 1, 5, 20 e

29, de 2000; e 15, de 2001)

Se gun da 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 33, de
1999, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Jef -
fer son Pé res, que al te ra o art. 114 da Cons ti tu i ção Fe -
de ral, para in di car as par tes que têm le gi ti mi da de
para ins ta u rar dis sí dio co le ti vo e as hi pó te ses em que
este pode ocor rer.

(Tra mi tan do em con jun to com a ma té ria cons -
tan te do item 2).

– 9 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Nº 54, DE 1999
(Tra mi tan do em con jun to com as Pro pos tas de

Emen da à Cons ti tu i ção nºs 21, de 1995; 5, 16, 21,
23, 33, 62, 71, 74, 81 e 92, de 1999; 1, 5, 20 e

29, de 2000; e 15, de 2001)

Se gun da 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 54, de
1999, ten do como pri me i ra sig na tá ria a Se na do ra Lu -
zia To le do, que acres cen ta in ci so ao art. 93 da Cons ti-
tu i ção Fe de ral, para es ta be le cer prin cí pio re la ti vo à
com po si ção dos Tri bu na is Su pe ri o res.

(Tra mi tan do em con jun to com a ma té ria cons -
tan te do item 2).
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– 10 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Nº 62, DE 1999
(Tra mi tan do em con jun to com as Pro pos tas de

Emen da à Cons ti tu i ção nºs 21, de 1995; 5, 16, 21,
23, 33, 54, 71, 74, 81 e 92, de 1999; 1, 5, 20 e

29, de 2000; e 15, de 2001)

Se gun da 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 62, 
de 1999, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor
Mo za ril do Ca val can ti, que al te ra a alí nea a do in ci so
I do ar ti go 96 da Cons ti tu i ção Fe de ral, para de ter-
mi nar ele i ções di re tas para os ór gãos di re ti vos dos
tri bu na is.

(Tra mi tan do em con jun to com a ma té ria cons -
tan te do item 2).

– 11 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Nº 71, DE 1999
(Tra mi tan do em con jun to com as Pro pos tas de

Emen da à Cons ti tu i ção nºs 21, de 1995; 5, 16, 21,
23, 33, 54, 62, 74, 81 e 92, de 1999; 1, 5, 20 e

29, de 2000; e 15, de 2001)

Se gun da 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 71, de
1999, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Pe -
dro Si mon, que acres cen ta pa rá gra fo ao art. 18 da
Cons ti tu i ção Fe de ral e dá nova re da ção ao art. 132 da 
Cons ti tu i ção Fe de ral.

(Tra mi tan do em con jun to com a ma té ria cons -
tan te do item 2).

– 12 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Nº 74, DE 1999
(Tra mi tan do em con jun to com as Pro pos tas de

Emen da à Cons ti tu i ção nºs 21, de 1995; 5, 16, 21,
23, 33, 54, 62, 71, 81 e 92, de 1999; 1, 5, 20 e

29, de 2000; e 15, de 2001)

Se gun da 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 74, de
1999, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Pe -
dro Si mon, que al te ra o § 1º do art. 128 da Cons ti tu i-
ção Fe de ral, para au to ri zar os in te gran tes do Mi nis té-
rio Pú bli co a ofe re cer lis ta trí pli ce à es co lha do Pro cu-
ra dor-Ge ral da Re pú bli ca.

(Tra mi tan do em con jun to com a ma té ria cons -
tan te do item 2).

– 13 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Nº 81, DE 1999
(Tra mi tan do em con jun to com as Pro pos tas de

Emen da à Cons ti tu i ção nºs 21, de 1995; 5, 16, 21,
23, 33, 54, 62, 71, 74 e 92, de 1999; 1, 5, 20 e

29, de 2000; e 15, de 2001)

Se gun da 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 81, de
1999, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Ney
Su as su na, que al te ra a com pe tên cia do Su pe ri or Tri-
bu nal de Jus ti ça.

(Tra mi tan do em con jun to com a ma té ria cons -
tan te do item 2).

– 14 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Nº 92, DE 1999
(Tra mi tan do em con jun to com as Pro pos tas de

Emen da à Cons ti tu i ção nºs 21, de 1995; 5, 16, 21,
23, 33, 54, 62, 71, 74 e 81, de 1999; 1, 5, 20 e

29, de 2000; e 15, de 2001)

Se gun da 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 92, de
1999, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Pa u-
lo Sou to, que acres cen ta alí nea ao in ci so I do art. 102
da Cons ti tu i ção, para con fe rir ao Su pre mo Tri bu nal
Fe de ral com pe tên cia para jul gar, ori gi na ri a men te,
nos cri mes de res pon sa bi li da de, os ju í zes de di re i to,
ju í zes fe de ra is, de sem bar ga do res e mem bros dos Tri-
bu na is Re gi o na is Fe de ra is.

(Tra mi tan do em con jun to com a ma té ria cons -
tan te do item 2).

– 15 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Nº 1, DE 2000
(Tra mi tan do em con jun to com as Pro pos tas de

Emen da à Cons ti tu i ção nºs 21, de 1995; 5, 16, 21,
23, 33, 54, 62, 71, 74, 81 e 92, de 1999; 5, 20 e

29, de 2000; e 15, de 2001)

Se gun da 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
2000, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Tião
Vi a na, que al te ra o ar ti go 104 da Cons ti tu i ção Fe de ral
e dá ou tras pro vi dên ci as.

(Tra mi tan do em con jun to com a ma té ria cons -
tan te do item 2).
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– 16 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Nº 5, DE 2000
(Tra mi tan do em con jun to com as Pro pos tas de

Emen da à Cons ti tu i ção nºs 21, de 1995; 5, 16, 21,
23, 33, 54, 62, 71, 74, 81 e 92, de 1999; 1, 20 e

29, de 2000; e 15, de 2001)

Se gun da 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 5, de
2000, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor José 
Ro ber to Arru da, que dis põe so bre o re ces so par la-
men tar e as fé ri as fo ren ses co le ti vas.

(Tra mi tan do em con jun to com a ma té ria cons -
tan te do item 2).

– 17 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Nº 20, DE 2000
(Tra mi tan do em con jun to com as Pro pos tas de

Emen da à Cons ti tu i ção nºs 21, de 1995; 5, 16, 21,
23, 33, 54, 62, 71, 74, 81 e 92, de 1999; 1, 5 e

29, de 2000; e 15, de 2001)

Se gun da 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 20, de
2000, 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 § 1º do art. 128 da Cons ti-
tu i ção Fe de ral, a fim de es ta be le cer que a es co lha do
can di da to ao car go de Pro cu ra dor-Ge ral da Re pú bli-
ca será fe i ta me di an te pro ces so ele ti vo.

(Tra mi tan do em con jun to com a ma té ria cons -
tan te do item 2).

– 18 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Nº 15, DE 2001
(Tra mi tan do em con jun to com as Pro pos tas de
Emen da à Cons ti tu i ção nºs 21, de 1995; 5, 16,

21, 23, 33, 54, 62, 71, 74, 81 e 92, de 1999;
1, 5, 20 e 29, de 2000)

Se gun da 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 15, de
2001, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor João 
Alber to Sou za, que al te ra o art. 128 da Cons ti tu i ção
para de ter mi nar a in di ca ção do Pro cu ra dor-Ge ral da
Re pú bli ca den tre os in te gran tes de lis ta trí pli ce es co-
lhi da pe los mem bros do Mi nis té rio Pú bli co Fe de ral,
me di an te ele i ção.

(Tra mi tan do em con jun to com a ma té ria cons -
tan te do item 2).

– 19 –
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 27, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to 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 o Dia Na ci o nal
da Ju ven tu de, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 417, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Ri car do
San tos.

– 20 –
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 28, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei da
Câ ma ra 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, ten do

Pa re cer sob nº 418, de 2002, da Co mis são de
Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Ger son Ca ma ta, fa vo rá-
vel, com a Emen da nº 1-CE, de re da ção, que apre-
sen ta.

– 21 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 390, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre-
to Le gis la ti vo nº 390, de 2001 (nº 890/2001, 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 e Cul tu ral de Co ro a tá
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 Co ro a tá, Esta do do
Ma ra nhão, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 128, de 2002, da
Co mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Gil vam
Bor ges.

– 22 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 18, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre-
to Le gis la ti vo nº 18, de 2002 (nº 1.443/2001, 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 Can ta res de Sa lo mão 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 Cu i a bá, Esta do de Mato
Gros so, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 347, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Ad hoc Se na dor Jo nas
Pi nhe i ro, com abs ten ção do Se na dor Edu ar do Su-
plicy.
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– 22 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 18, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre-
to Le gis la ti vo nº 18, de 2002 (nº 1.443/2001, 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 Can ta res de Sa lo mão 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 Cu i a bá, Esta do de Mato
Gros so, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 347, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Ad hoc Se na dor Jo nas
Pi nhe i ro, com abs ten ção do Se na dor Edu ar do Su-
plicy.

– 23 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 72, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do 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, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 401, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Chi co Sar to ri

– 24 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 73, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do 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 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, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 402, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Ge ral do
Althoff.

– 25 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 75, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre-
to Le gis la ti vo nº 75, de 2002 (nº 1.199/2001, 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 São Fran cis 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 La -
ran je i ras do Sul, Esta do do Pa ra ná, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 443, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Álva ro Dias.

– 26 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 80, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do 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
a 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 bo riú, Esta do de San ta Ca ta ri-
na, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 403, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Ge ral do
Althoff.

– 27 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 170, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De -
cre to Le gis la ti vo nº 170, de 2002 (nº 1.349/2001, na 
Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que ou -
tor ga con ces são à Ca bu gi net 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 Na tal, Esta do do Rio Gran de
do Nor te, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 588, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Be ní cio Sam -
pa io, com abs ten ção do Se na dor Ge ral do Cân di do e
Edu ar do Su plicy.

– 28 –
REQUERIMENTO Nº 297, DE 2002

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº
297, de 2002, do Se na dor Osmar Dias, 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 237, de 2000, de sua au to ria.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Está en cer ra da a ses são.

(Le van ta-se a ses são às 18 ho ras e 54 mi nu tos.)

(OS  16615/02)
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n° 117, de 2002, que altera e acrescenta dispositivos à 
Lei n° 9.613, de 3 de março de 1998, que dispõe sobre 
os crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e 
valores; a prevenção da utilização do sistema financeiro 
para os ilícitos previstos nesta Lei; cria o Conselho de 
Controle de Atividades Financeiras - COAF, e dá outras 
providências . 

MOREIRA MENDES 

Regozijo pela comemoração em Rondônia, hoje, 
do Dia do Evangélico .. 

Comentários sobre a comemoração dos 29 anos 
da EMBRAPA. Aparte ao Senador Jonas Pinheiro . 

MOZARlLDO CAVALCANTI 

Parecer nO 596, de 2002, da Comissão de Servi
ços de Infra-Estrutura, sobre o Projeto de Lei do Senado 
n° 202, de 1999, que introduz modificações na Lei nO 
4.117, de 27 de agosto de 1962, que institui o Código 
Brasileiro de Telecomunicações .. 

Análise dos levantamentos do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatístico - IBGE, e do Departamento 
lntersindical de Estatística e Estudos Sócio-Econômicos 
- DIEESE, a respeito da atual situação de desemprego 
no Brasil e necessidade de desenvolvimento econômico 
do país . 

Parecer na 610, de 2002, da CRE, sobre a Mensa
gem na 132, de 2002, de iniciativa do Presidente da Re. 
pública, sobre a apreciação do Senado Federal o nome 
do Senhor Sérgio Luiz Pereira Bezerra Cavalcanti, M i
nistro de Segunda Classe, da Carreira de Diplomata do 
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Quadro Permanente do Ministério das Relações Exterio

314 res, para exercer o cargo de Embaixador dó Brasil junto' 
à República de Honduras . 324 

Parecer na 611, da Comissão de Relações 
35 Exteriores e Defesa Nacional, sobre a Mensagem 

n° 147, de 2002, de iniciativa do Presidente da Repú
blica, sobre a apreciação do Senado Federal o nome 

41 do Senhor Affonso Celso de Ouro-Preto, Ministro de 
Primeira Classe da Carreira de Diplomata, do Qua
dro Permanente do Ministério das Relações Exterio

42 res, para, cumulativamente coin o cargo de Embaixa· 
dor do Brasil junto à Repúbl ica Popular da China, 
exercer o cargo de Embaixador do Brasil junto à Re

42 pública Popular Democrática da Coréia .. 324 
Proposta de Emenda à Constituição nO 62, de 

103 1999, que altera a alínea a do inciso I do artigo 96 da 
COlí,;~ituiçã() Federal. para determinar eleições diretas 
para os órgãos diretivos dos triounais .. 379 

284 Comentários à reportaget;1 do Jornal do Bra~i1 a 
respeito do número de crianças que deixam de ser regis· 
tradas oficialmente no Brasil. Elogios ao Ministério da 
Educação, que·revogou a obrigatoriedade da apresenta
ção de registros para efetivação das matrículas em esta
belecimentos de ensino . 395 

NEY SUASSUNA 
279 

Defesa de esforço no sentido da apreciação de 
projetos que tratem sobre a educação, a justiça e o com· 
bate à violência , . 166 

Requerimento nG 394, de 2002, solicitando a extin
ção da urgência concedida para as emendas da Câmara dos 
Deputados ao Projeto de Decreto Legislativo na 1, de 1997.. 307 

Proposta de Emenda à 'Constituição n° 8 I, de 
1999, que altera a competência do Superior Tribunal de 

280 Justiça . 380 

OSMAR DIAS 

Críticas ao modelo de desenvolvimento adotado 

163 pelo Governo Federal, que privilegia as empresas es
trangeiras em detrimento das pequenas empresas nacio

294 nais e dos produtores rurais . 163 
Comentários sobre a comemoração dos 29 anos 

da EMBRAPA. Aparte ao Senador Jonas Pinheiro. 295 

PAULO SOUTO 

Proposta de Emenda à Constituição na 92, de 
1999, que acrescenta alínea ao 'inciso I do art. 102 da 

133 Constituição, para conferir ao Supremo Tnbunal Federal 
competência para julgar, originariamente, nos crimes de 
responsabilidade, os juízes de direito, juízes federais, 
desembargadores e membros dos Tribunais Regionais 
Federais . 380 

260 
PEDRO SIMON 

Parecer n° 604, de 2002, da Comiss~o de Cons
tituição, Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei 
do Senado nO' 77, de 2002, que acrescenta o Título 
VIl-A ao Decreto-Lei na 5.452, de I° de maio de 1943 
(Consolidação das Leis do Trabalho - CLT), institu
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indo a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas 
CNDT, e dá outras providências . 

Comentários congratulando-se com a homenagem 
feita à EtvrnRAPA. Aparte ao Senador Arlindo Porto .. 

Proposta de Emenda à Constituição nO 21, de 1999, 
tendo como primeiro signatário o Senador Pedro Simon, 
que acrescenta parágrafo único ao art. 98 da Constituição 
Federal. .. .. 

Proposta de Emenda à Constituição nO 7), de 1999, 
tendo como primeiro signatário o Senador Pedro Simon, 
que acrescenta parágrafo ao art. 18 da Constituição Federal 
e dá nova redação ao art. 132 da Constltuição Federal .......... 

Proposta de Emenda à Constituição nO 74, de 1999, 
tendo como primeiro signatário o Senador Pedro Simon, 
que altera o § 1° do art. )28 da Constituição Federal, para 
autorizar os integrantes do Ministério Público a oferecer lis
ta tríplice à escolha do Procurador-Geral da República......... 

RAMEZ TEBET 

Associação às homenagens prestadas à Empresa 
Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA .. 

RENAN CALHEIROS 

Defesa de celeridade para apreciação do parecer 
à Medida Provisória nO 2.15 I, de 2001, que regulamenta 
o art. 8° do Ato das Disposições Constitucionais Transi
tórias e dá outras providências, concedendo benefícios a 
anistiados políticos presos ou exilados por conta da ditadura 
militar. Regozijo pela aprovação, hOJe, na Comissão de 
Assuntos Sociais, do Projeto de Lei do Senado nO 230, 
de 2001, de sua autoria, que altera a Consolidação das 
Leis do Trabalho, para autorizar o não comparecimento 
ao serviço sem prejuízo do salário, para a procura de pa
rente desaparecido .. 

RICARDO SANTOS 

Parecer nO 592, de 2002, da Com issão de Edu
cação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo nO 180, 
de 2002 (nO 1.420/2001, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga concessão à Boni Co
municações Ltda. para explorar serviço de radiodifu
são de sons e imagens na cidade de Taubaté, Estado 
de São Paulo . 

Justificativas ao Projeto de Lei do Senado nO 168, 
de 2002, que altera dispositivos da Lei nO 9.472, que tra
ta da regulamentação da concessão de serviços de tele
fonia fixa no Brasil. : .. 

Requerimento 389, sobre c Projeto de Lei da Câ
mara nO 123, de 2001 (n° 3.428/97, na casa de origem), 
que dispõe sobre a elaboração, beneficiamento e comer
cialização de produtos artesanais de origem animal e ve
getal e dá outras providências.... .. .. 

Comentários sobre a comemoração dos 29 anos 
da EMBRAPA. Aparte ao Senador Jonas Pinheiro . 

ROBERTO REQUIÃO 

Comentários sobre a reportagem do jornal Correio 
Brariliense, a respeito da suposta interferência do Presi
dente do Tribunal Superior Eleitoral, Nelson Jobim, 

'1 

contra a liminar que impedia a realização da Convenção 
240 Nacional do PMDB, por não constar a chapa de S. Ex' 

na cédula de votação para escolha do candidato do parti
291	 do à presidência da República. Considerações sobre o 

registro de sua candidatura para disputar a presidência 
da República pelo PMDB . 14 

Retificação à afirmação do Senador Íris Rezende, 
379 pronunciada na sessão de ontem, a respeito do pedido de 

S. Exª para a suspensão da Convenção do PMDB no 
Tribunal Superior Eleitora!.. .. 284 

Comentários sobre a situação da agricultura no 
379 país e sobre as homenagens feitas à EMBRAPA. Aparte 

ao Senador Arlindo Porto . 292 
Proposta de Emenda à €onstituição nO 23, de
 

1999, que acrescenta parágrafo ao art. 109 da Constitui

ção Federal, para atribuir ao Superior Tribunal de Justi 

379	 ça a iniciativa de lei sobre a criação de varas da Justiça 
Federal especializadas em processar e julgar os crimes 
financeiros '" . 379 

ROBERTO SATURNINO
293 

Requerimento n° 380, de 2002, da Comissão
 
de Relações Exteriores e Defesa Nacional, solicitan

do seja encaminhada Moção de Repúdio ao uso de
 I'., 
armas de destruirão em massa, comunicando aos
 
parlamentares da India e do Paquistão o apelo da Co

missão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do
 
Senado Brasileiro para que os"conflitos entre os dois
 
países sejam resolvidos pacificamente, pela negocia

ção, pela intermediação, sem guerra e sem cogitar do
 
uso de armas atômicas .. 228
 

Proposta de Emenda à Constituição nO 1, de 2001, 
que determina a fixação de limites para gastos com a 

305 publicidade de obras governamentais .. 309 

ROMERO JUCÁ 

Edição, pelo Presidente Fernando Henrique
 
Cardoso, do Decreto nO 4.199, que dispõe sobre a pres

tação de informações relativas à Administração Pública
 
Federal a partidos políticos, coligações e candidatos à
 
presidência da República até a data da divulgação ofici 
aI do resultado das eleições ~~ . 21
 

Considerações sobre as atribuições da Advo

cacia-Geral da União - AGU. Apoio ao Plano de
 
Classificação de Cargos do quadro de Pessoal da
 
Advocacia-Geral da União - AGU, com o ingresso
 

169	 de servidores de órgãos não-integrantes de carreiras
 
estruturadas ..
 99 

Transcrição da matéria "Governo perde R$l bi

lhão com liminares. Ações contra o novo imposto sobre
 
combustíveis reduzem arrecadação", publicada no jornal
 

236 O Globo . 171 
Razões do veto presidencial ao projeto que anisti 

295 ava os petroleiros demitidos na greve de 1995 . 306 

RONALDO CUNHA LIMA '. 

Parecer nO 602, de 2002-CDIR, que dá redação fi

nal ao Projeto de Lei da Câmara nO 123, de 2001, sobre
 
a elaboração, beneficiamento e comercialização de pro
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"l"é;~ ~"Ulc$anaIS de origem animal e vegetal, e dá outras 
previdências . 234 

TlÃO VIANA 

Proposta de Emenda à Constituição n° I, c1e 2000, 
que altera o artigo 104 da Constituição Federal e dá ou-

SEBASTI.A.O ROCHA tras providências .. 380 

Proposta de l:menda à Constituição nO 20, de 
2000, tendo como prilfleiro signatário o Senador Sebas
tião Rocha, que :;lter3 o § lU do art. 128 da Constituição 
Federal, a fim de estabelecer que a escolha do candidato 
ao cargo de Procurador-Geral da República será feita 
mediante processo eletivo . 380 

VALMlR AMARAL 

Parecer nO 600, da Comissão de Relações Exteri
ores e Defesa Nacional, sobre a Mensagem nO 103, de 
2002 (nO 217/2002, na origem), pela qual o Presidente 
da República submete à deliberação do Senado a esco
lha do Senhor Mário da Graça Roiter, Ministro de Se

SÉRGlO MACHADO 

. Reflexão acerca do déficit da Previdência Social .. 257 

gunda Classe do Quadro Permanente do Ministério das 
Relações Exteriores, para exercer o cargo de Embaixa
dor do Brasil junto ao Estado do Kuait. . 226 

.'" 
., .~ 

I' 


	Esq_Ant_Hor: 
	Dir_Ant_Hor: 
	Cen_Ant_Hor: 
	Esq_Normal: 
	Dir_Normal: 
	Cen_Normal: 
	LNormal: 
	LAntHor: 


